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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 

ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА  БР. Д-2-19 

 

 

 НАБАВКА  ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА - ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ЗА 

ПОТРЕБЕ ИСХРАНЕ СТУДЕНАТА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 17.06.2019. године до 10
00

часова 

Понуде доставити на адресу : 
Студентски центар Ниш, Александра 

Медведева бр. 2, 18000 Ниш 

Јавно отварање понуда, обавиће се 

просторијама Студентског центра Ниш,  ул. 

Александра Медведева бр. 2, 18000 Ниш 
17.06.2019. године у 10

30
 часова 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/2015 и 

68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 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 Д-2-19 који је покренут Одлуком наручиоца број 07-01-541/1 од 06.05.2019. 

године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. Д-2-19 заведеним код 

наручиоца под бројем 07- 01-514/2 од 06.05.2019. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку –прехрамбених производа, животних 

намирница за потребе исхране студената   

ЈН бр. Д-2-19 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара, додатне услуге… 

5 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

50 

V Критеријум за доделу уговора 86 

 Обрасци који чине саставни део понуде  

VI Образац понуде 87 

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 129 

VIII Образац трошкова припреме понуде 147 

IX Образац изјаве о независној понуди 148 

X 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

149 

XI Модел уговора 150 

XII Упутство понуђачима како да сачине понуду 155 

XIII Oвлашћење представника понуђача 164 

XIV Meнично писмо-овлашћење 165 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Студентски центар Ниш 

Адреса: Ниш, Александра Медведева бр. 2  

Интернет страница:www.scnis.rs 

 

 

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 и обликована је у десет партија. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. Д-2-19 су прехрамбени производи – животне намирнице за 

потребе исхране студената.  

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лица за контакт: Весна Лазаревић и Владимир Милошевић 

Е - mail адреса и број факса: nabavka@scnis.rs, тел/факс: 018/ 231 - 339 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.Д-2-19 је набавка прехрамбених производа – животних 

намирница за потребе исхране студената, 

- назив и ознака из општег речника набавке – 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни 

производи.  
 - Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, рибарства, 

шумарства и сродни производи 03000000  

 

2. Партије: 

 

Набавка је обликована у следећих десет партија: 

 
- партија 1: Риба и рибље прерађевине, ознака и назив  из  ОРН: 03311000 –  Рибе 

- партија 2: Роба широке потрошње, ознака и назив из  ОРН:15800000 – Разни 

прехрамбени производи 

- партија 3: Млеко и јогурт,  ознака и назив  из  ОРН: 15500000 –  Млечни производи 

- партија 4: Качкаваљ и сиреви, ознака и назив из ОРН: 15500000 – Млечни производи  

- партија 5: Сезонско воће , ознака и назив из  ОРН: 03222000 – Воће и коштуњаво воће 

- партија 6: Јужно воће, ознака и назив из  ОРН: 03222000 –  Воће и коштуњаво воће 

- партија 7: Смрзнуто поврће, ознака и назив из  ОРН: 15331100 – Свеже и смрзнуто 

поврће 

- партија 8: Сладолед, назив и ознака из ОРН: 15555000 - Сладолед и слични 

производи. 
- партија 9: Конзервисано воће и поврће, назив и ознака из ОРН: 15330000 – Прерађевине 

од воћа и поврћа 

-партија 10: Сокови, назив и ознака из ОРН: 15320000- Сокови од воће и поврћа 
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III  ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ  

 
ПАРТИЈА 1 – РИБА И РИБЉЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ  

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Риба ослић (300 – 500 гр/ком) кг 2500 

2. Филети сома – бели (обрађени са глазуром 

до 20%)  

кг 1500 

3. Филети ослића (суво смрзнути  - без 

глазуре) 

кг 3000 

4. Рибља пљескавица 60гр кг 3000 

5. Сардина-125 гр („easyopen“ – лакоотварајућа  

конзерва) 

ком 4000 

6. Туњевина - 170 гр- („easyopen“ – 

лакоотварајућа конзерва) 

ком 4000 

7. Фишфингерс (рибљи шћитапи ) 25г-комад кг 1200 

8. Риба скуша 200гр кг 1500 

9. Рибља паштета  од 50 гр. ком. 6000 

10. Пастрмка замрзута очишћена (тежина по 

комаду од 200- 250 гр) 

кг 1500 

 
Назив сировине 1) Риба ослић (хек) мрзла          6) Пастрмка  

2) Скуша                                        

3) Рибљи филети  (сома,ослића)                        

4) Рибљи фишфингер 

5) Рибљи фишбургер 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, 

шкољке, морске јежеве, краставце, жабе, корњаче, пужеве и 

њихове производе („Сл. Лист СРЈ“ бр. 6/2003,“Сл. Лист СЦГ“ 

бр.56/2003 и 4/2004) 

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика и 

других супстанција које се могу налазити у намирницама 

(„Сл. Лист СРЈ“ бр. 5/92, 11/92 испр. И 32/2002), не сме да 

садржи: 

1) Хистамин 40 mg на 100g рибљег меса 

2) Полихлороване бифениле више од 3 mg/kg 

3) Радиоактивности („Сл. Лист СРЈ“ бр. 9/99) 

Амбалажа и паковање Залеђене табле увијене у пластичне кесе, смештене у 

картонску амбалажу 

Пријемно контролисање Температура на пријему -18
о
C 
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-  декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

- сертификат о здравственој исправности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У комори на -18
о 
C 

Планирана употреба Термичка обрада – пржење 

 

Назив сировине Рибље конзерве и рибља паштета  

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, 

шкољке, морске јежеве, краставце, жабе, корњаче, пужеве и 

њихове производе („Сл. Лист СРЈ“ бр. 6/2003,“Сл. Лист СЦГ“ 

бр.56/2003 и 4/2004) 

. 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика и 

других супстанција које се могу налазити у намирницама 

(“Сл. Лист СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. И 32/2002)  

 

Амбалажа и паковање Лименка 

Пријемно контролисање Изглед лименке 

Сертификат о здравственој исправности 

 -  Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин ( собна температура) 

Планирана употреба Директна конзумација 

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
1Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.  

 2 Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије 

за врсту животне намирнице која се испоручује: 

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

- Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, 

морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе („Сл. 

лист СРЈ“ бр. 6/03, и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 и 4/04 ), 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10), 

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11), 

- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе („Сл. 

гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), 

 - Правилник о декларисању ,означавању и рекламирању хране (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 

16-2018) 

 Део предметних производа с обзором на то да се испоручују у мрзлом стању, након 

транспорта, а приликом пријема код Наручиоца, морају бити охлађени тако да је у дубини 

буде  прописана температура смрзавања. С тога потенцијалне испоручиоце упознајемо са 

установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа 
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дефинисане „Планом пријемног контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима 

програма за безбедност хране- HACCP што подразумева: 

- Правилно декларисање производа, а садржај да поседује органолептичке карактеристике 

својствене тржишном типу робе. - Уколико се производ испоручује у појединачним 

паковањима декларација треба да садржи све потребне податке, а када се ради о назнаци „ 

најбоље употребљиво до“ ,рок мора да буде идентичан и на збирном паковању (транспортној 

картонци) и на сваком јединичном паковању унутар транспортног. Пријемно контролисање 

ће се вршити по „принципу случајног узорка“. Недопустива је ситуација да транспортно 

паковање и јединично паковање имају назначен различит рок употребе и биће третирано као 

неисправност идентична незадољавајућем квалитету производа. Такође ако предметна добра 

нису усаглашена по новом правилнику о декларисању ( декларација са свим подацима по 

новом правилнику о декларисању (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) биће сматрана 

неисправним и биће враћена као производ са незадовољавајућим квалитетом и тако 

третирана у току  реализације уговора. 

 

 - Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно 

назначена на збирном паковању-тренспортној кутији са свим потребним подацима: назив 

произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето маса, датум 

производње, употребљиво до ... 

  Декларација мора бити лако уочљива ,јасна и читка ,она не сме да садржи ознаке (називе, 

слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у 

погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику. 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

 Свака испорука која по квалитету, не одговара спецификацији предмета набавке  на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута.  

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

 Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено. 
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ПАРТИЈА 2. –  РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.м

ере 

Кол. 

 1 2 3 

1. Зачинска  паприка слатка црвена  (паковање 1 кг) кг 300 

2. Туцана(крупно млевена ) љута паприка (паковање 1кг) кг 200 

3. Палента кукурузна  (паковање 1 кг  или 0,75 кг) кг 340 

4. Бибер  црни млевени у кеси –( паковање 1кг) кг 120 

5. Бибер црни  у зрну  кесица (паковање 5гр) ком 50 

6. Бонжита (или еквивалернт) (паковање 25гр)  ком 40000 

7. Ванилин шећер са 1% ванилина  (паковање 10 гр) ком 3000 

8. Винобран (паковање 5 кг) кг 25 

9.  Пшенични гриз (паковање 0, 5 кг или 1 кг) кг 40 

10. Какао прах са редукованим  садржајем масти  

(паковање 100 гр) 

кг 50 

11. Пудинг-Прашкаста смеша за прављење пудинга од 

ваниле ,чоколаде ,јагоде (паковање 0, 5 кг или 1 кг) 

кг 320 

12. Еурокрем (или еквивалент) (паковање 100 гр) ком 13500 

13. Зачин-додатак јелима са поврћем или аромом поврћа  

(паковање 0,25 кг, 0,5 кг  или 1 кг) 

кг 1900 

14. Јестивоуље (зејтин) – . (паковање 1 лит) лит 27000 

15. Палмино уље (паковање 20 лит) лит 3850 

16. Кечап -(паковање 100 гр) ком 11600 

17. Кечап – (паковање 0, 5 кг) ком 2100 

18. Кекс  (паковање 1 кг) кг 30 

19. Коре за питу и баклаву (паковање 0,5 кг) кг 1100 

20. Квасац свежи (паковање 0,5 кг) кг 850 

21. Колач  „Seven days ( или еквивалент)(паковање 30 гр) ком 35000 

22. Крем банана (паковање 20гр) кг 250 

23. Лимонтус – кесица (паковање 10 гр) ком 1750 

24. Ловоров лист  -  кесица(паковање 10 гр) ком 720 

25. Мајонез  боца – (паковање 0,5 кг) ком 1500 

26. Макарона-цевчице (паковање 0,4 или 0,5 кг) кг 2150 

27. Мармелада  мешана – (паковање 30 гр) ком 11050 

28. Мармелада у кантици мешана – (паковање 3 кг) кг 100 

29. Мед – (паковање 25гр) ком 8400 

30. Наполитанка (паковање 25гр до 30 гр) ком 45500 

31. Оригано – кесица  (паковање 3гр) ком 500 

32. Пиринач (паковање   25 кг) кг 7000 

33. Соја (комадићи, љуспице – паковање 10 кг) кг 55 

34. Концентрат супе кокошје (паковање 1 кг) кг 410 

35. Концентрат супе говеђе  (паковање 1 кг) кг 490 

36. Со кухињска (паковање 5 кг ,10кг или 50 кг) кг 7000 

37. Мирођија – кесица (паковање 10 гр) ком 750 

38. Мусли  воћни – (паковање 0,25 кг) кг 110 

39. Сирће  (паковање 1 лит) лит 7000 

40. Сенф – боца (паковање 0,5 кг) ком 550 
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41. Суво  грожђе  безсемено  (паковање 100 гр) кг 70 

42. Сусам семе  (паковање 100 гр)  кг 50 

43. Сода бикарбона – кесица(паковање 20гр) ком 700 

44. Фида домаћи резанци  (паковање 0,4 или 0,5 кг) кг 2100 

45. Цимет кесица  (паковање 5гр) ком 750 

46. Чај од нане у кутијама са 20 филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кутија 400 

47. Ртањски чај у кутијама од 20 филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кутија 350 

48. Чај од хибискуса  у кутијамаса 20 филтер врећица 

(паковање 25гр) 

кутија 350 

49. Чај од бруснице у кутијама са 20 филтер врећица 

(паковање 30гр) 

кутија 350 

50. Чај од камилице у кутијамаса 20 филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кутија 200 

51. Течна  чоколада – боца  (паковање 0,4  кг) ком 150 

52. Шећер кристал  (паковање 1кг или 50 кг) кг 5000 

53. Шећер у праху (паковање 0,25кг или 0,20 кг) кг 250 

54. Шпагете (паковање 0,4 или 0,5 кг) кг 600 

55. Прашак за пециво – кесица (паковање 10 гр) ком 1300 

56. Минерална вода боца   ( паковање од 1,5 л) ком 600 

57. Негазирана вода боца   (паковање 0,5 лит)  ком 5000 

58. Есенција (паковање 1 лит) лит 300 

59. Кромпир пире инстант (паковање 5 кг) кг 2500 

60. Конзерванс-натријум бензоат (паковање 5 кг) кг 45 

61. Суви квасац (паковање 0,5 кг)  кг 80 

62. Млевени мак са додацима (паковање 0,2 кг) кг 25 

63. Кукурузно брашно (паковање 1 кг или 0,75 кг) кг 350 

64. Смрзнуте питице са сиром (тежина по комаду 250 

гр) 

кг 1000 

65. Смрзнуте питице са воћем (jaбука) - (тежина по 

комаду 250 гр) 

кг 100 

 

Назив сировине Црвена млевена зачинска паприка  

Љута црвена суџук туцана паприка 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност 

намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету зачина, екстракта 

зачина и мешавина зачина (“Службени гласник РС 

,72/2014  и 23/2015) ”  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист 
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СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Триплех Ал фолија  и кутија 

Пријемно контролисање 1) Органолептика, отпремница са подацима 

2)Декларација са свим подацима по новом 

правилнику о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-

2017 и 16-2018) 

3)Атест о здравственој безбедности производа 

Начин транспортовања Возило наменског типа 

Складиштење Маагацин  и фрижидер до 8
0
C уколико је потребно 

Планирана употреба Туцана паприка - самопослуживање 

Млевена зачинска паприка - термичка обрада 

 

 

 
Назив сировине Свеж пекарски квасац (мин. 28% суве материје) 

 Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за пекарски квасац (“Сл. лист СРЈ” бр. 09/2002; “Сл. 

лист СЦГ” бр. 56/2003, 4/2004) 

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Оригинално паковање које обезбеђује очување 

кавалитета АЛ фолија  

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-атест о здравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У фрижидеру на температури од 0-4 
о
C, у тамној и 

сувој просторији
  

Планирана употреба Термичка обрада (печење) 

 
 
 
 

Назив сировине Наполитанке 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за какао производе, чоколадне производе, производе 

сличне чоколадним и крем производе (“Сл. лист 

СЦГ” бр. 01/2005 и С.Гласник РС .43/2013) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

11/165 

  

 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Збирно паковање спаковано у картонску кутију 

Пријемно контролисање Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину (хладно и суво место) 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

Назив сировине Коре за питу и баклаву 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитетуи другим захтевима за 

фине пекарске производе, жита за доручак и снек 

производе (“Сл.лист” бр. 12/05) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Целофанска кеса од 0,5kg 

Пријемно контролисање Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Органолептика  

Атест о здравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У фрижидеру до 8 оC 

Планирана употреба Термичка обрада 

Планирана употреба Директна конзумација 
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Назив сировине Кекс 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Правилник о квалитетуи другим захтевима за  фине 

пекарске  производе , жита за доручаки снек  i 

производе .Службени лист  СЦГ  бр . 12/2005 и “Сл. 

Гласник  РС”, бр. 43/2013 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Ринфуз, паковање од 1 kg 

Пријемно контролисање  Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Органолептика  

Атест о здравственој безбедности 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин 

Планирана употреба Термичка обрада 

 

Назив сировине 1) Пшенични гриз (крупа ТИП 400) 

2) Кукурузна крупица (палента) 

3) Пудинг 

4)Млевени мак са додацима  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету жита, млинских и 

пекарских производа, тестенина ("Службени гласник 

РС ,68/2016)  Правилник о квалитету прашка за 

пециво и прашка за пудинг (“Сл. лист” бр. 22/63, ..., 

41/80, 4/04) 

Млевени мак са додацима се ради по произвођачкој 

спецификаци. 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Пшенични гриз (ТИП 400);   

Хлебне мрвице (Презла); 

Кукурузно брашно; 

Паковање: Кесице од полипропиленског  фолије и 

картонске кутије 
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Смеса са штрудлу се вакумира у дуплех поли 

пропиленским кесама и тако иду у транспортно 

паковање.  

Пријемно контролисање Органолептика    

Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Атест о здравственој безбедности 

Начин транспортовања Возило наменског типа 

Складиштење У магацину са одговарајућим микроклиматским 

условима 

Планирана употреба Термичка обрада 

 

 

 

Назив сировине Пиринач дуго зрно  (ољуштени, глазирани) 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету жита, млинских и 

пекарских производа, тестенина ("Службени гласник 

РС ,68/2016)  

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Вреће од текстилних влакана од 25 kg 

Пријемно контролисање Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Сертификат о здравственој исправности, 

Органолептика  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  
Планирана употреба Термичка обрада (кување, пржење, печење) 

 
Назив сировине Соја(љуспе,комадићи ,одресци) 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница 

Сензорне карактеристике Правилник о квалитету беланчевинастих производа  

и мешавине беланчевинастих производа за 

прехрамбену индустрију Службени лист СФРЈ , 41/85 

i Службени лист  СЦГ , 56/2003 i 4/2004  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  
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Амбалажа и паковање Папирна амбалажа –натрон врећа  

- џак од 10kg - одресци 

- џак од 10kg - комадићи 

- џак од 15kg-љуспе 

Пријемно контролисање -декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-атест о здравственој безбедности  

-лабораторијска анализа да соја није ГМО –обавезан 

документ  

-органолептика 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину (хладно и суво место) 

Планирана употреба Термичка обрада  

 

 
Назив сировине 1) Џем, 2) Мармелада мешана  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који се 

односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа(“Сл. лист СФРЈ” бр. 1/79, 

20/82,39/89; “Сл. лист СРЈ” бр. 33/95, 58/95; “Сл. лист СЦГ” 

бр. 56/2003, 4/2004, 12/2005 и 43/2013 72/2014,101/2015) 

Микробиолошке 

карактеристике 

Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика и 

других супстанција које се могу налазити у намирницама 

(“Сл. лист СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Оригинална пластична амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

 -  декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-атест о здравственој безбедности производа  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  

Планирана употреба Директна конзумација 

 
Назив сировине Сушено воће 

 -- грожђе (екстра, I, II квалитета) 

Веза са документима 

 

Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету производа од воћа, 

поврћа, печурки и пектинских производа(“Сл. лист 

СФРЈ” бр. 1/79, 20/82,39/89; “Сл. лист СРЈ” бр. 33/95, 

58/95; “Сл. лист СЦГ” бр. 56/2003, 4/2004, 12/2005 и 

43/2013 72/2014,101/2015) 

. 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 
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хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Оригинално паковање (пластичне кесе) 

Пријемно контролисање - органолептика 

- атест о здравственој безбедности производа  

-декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  

Планирана употреба Термичка обрада (кување) 

 

 

 
Назив сировине Рафинисано јестиво уље биљног порекла   

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге 

масне намазе, мајонез и сродне производе ("Сл. лист 

СЦГ " бр. 23/2006,  и Службени гласник 43/2013)  

 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање ПВЦ флаше; ПВЦ фолије 

Пријемно контролисање - органолептика 

- Декларација са свим подацима по новом 

правилнику о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-

2017 и 16-2018) 

-атест о здравстној безбедности 

Начин транспортовања Наменско возило  

Складиштење 
 
Магацин са одговарајућим микроклиматским 

условима; тамна,сува и прозрачна просторија на 

температури до 22
о
C  

Планирана употреба Директан конзумација (салате) 

Термичка обрада (пржење, печење,кување) 

 
Назив сировине Мајонез (мин. 75% уља) 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике  Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за јестива биљна уља и масти, маргарин и друге 

масне намазе, мајонез и сродне производе ("Сл. лист 

СЦГ" бр. 23/2006, 56/2003)  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке Правилник о количинама пестицида, метала и 
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карактеристике металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Оригинално паковање (пластичне кесе и боце) 

Пријемно контролисање - органолептика 

-Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Атест о здравственој безбедности 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У фрижидеру, комори 5-10 
о
C 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

 
Назив сировине Сенф 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за сенф ("Сл. лист СРЈ" бр. 3/2001, "Сл.лист СЦГ" бр. 

56/2003 - др правилник и 4/2004 - др. Правилник и 

Службени гласник РС 43/2013)  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Пластична амбалажа 

Пријемно контролисање -декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

- органолептика 

-атест о здравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У фрижидеру 

Планирана употреба Директна конзумација, термичка обрада 

 
Назив сировине Мед (бадемов врцани, ливадски врцани) 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету меда  и другим 

производа од пчела, (“Сл. Гласник  РС . 101/2015) 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Стаклена или пластична амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 
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- сертификат о здравственој исправности 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину на сувом, хладном месту, да нису 

изложени сунчевој светлости 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

Назив сировине Крем банана 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за какао производе, чоколадне производе, производе 

сличне чоколадним и крем производе (“Сл. лист 

СЦГ” бр. 01/2005 и С.Гласник РС .43/2013) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Паковања у целофанској кесици - комад тежак 20g 

Збирно паковање у кутији од 4kg 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

- атест о зфравственој безбедности 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин (суво,хладно и тамно место) 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

Назив сировине 1) Какао - прах (какао) 10-12 % какао маслаца  

2) Чоколада 

3) Течна чоколада 

4) Какао крем производ  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за какао производе, чоколадне производе, производе 

сличне чоколадним и крем производе (“Сл. лист 

СЦГ” бр. 01/2005 и С.Гласник РС .43/2013)  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Пластична амбалажа, пластичне кесе 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 
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- атест о зфравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину на сувом, хладном месту, да нису 

изложени сунчевој светлости 

Планирана употреба Директна конзумација, термичка обрада 

 
Назив сировине Чајеви (нана, ртањски, шипурак, камилица, 

воћни)  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за чај, биљни чај и инстант чај (“Сл. лист СЦГ” бр. 

51/2005, 4/2012) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Филтер врећице и картонска амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

-Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Атест о здравственој безбедности 

 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  

Планирана употреба Термичка обрада (кување) 

 
Назив сировине Цимет 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету зачина, екстракта 

зачина и мешавина зачина (“Службени гласник РС 

,72/2014  и 23/2015 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Папирне кесице од 10g 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Атест о здравственој безбедности  

-Органолептика 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин (хладно и тамно место) 

Планирана употреба Додатак посластицама 
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Назив сировине Ванилин шећер 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету зачина, екстракта зачина 

и мешавина зачина (“Службени гласник РС ,72/2014  и 

23/2015) ” 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида 

и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, 

анабоика и других супстанција које се могу налазити у 

намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 

32/2002)  

Амбалажа и паковање Папирне кесице од 10g 

Пријемно контролисање -  Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Атест о здравственој безбедности  

-Органолептика 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин (хладно и тамно место) 

Планирана употреба Додатак посластицама 

 
Назив сировине Прашак за пециво 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Правилник о квалитету прашка за пециво и прашка за 

пудинг (“Сл. лист” бр. 22/63, ..., 41/80, 4/04) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године,  

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Испоручиоци сировина Регистар одобрених испоручилаца  

Географско порекло Србија 

Амбалажа и паковање Папирне кесице од 10g 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Атест о здравственој безбедности  

-Органолептика 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин (хладно и тамно место) 

Планирана употреба Термичка обрада 

 

 

 
Назив сировине  Кухињска со 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 
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Сензорне карактеристике Правилник о квакитету и другим захтевима за со за 

људску исхрану и производњунамирница(“Сл. лист” бр. 

31/05).  

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 

се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Пластична (кеса џак) од 1kg, 10kg, 50kg 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

-Органолептика  

Атест о здравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин (хладно и мрачно место) 

Планирана употреба Као зачин 

 
Назив сировине Кристални шећер I и II класе, влага 60-65% 

Млевени шећер  (шећер у праху) I, II  класе 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који се 

односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету шећера ("Сл. лист СФРЈ бр. 

7/92 и "Сл. лист СЦГ" бр. 56/2003, 4/2004) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика 

и других супстанција које се могу налазити у намирницама 

("Сл. лист СРЈ"  бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Натронске вреће за кристал шећер, кесице од полиетилена 

каширане непропусним материјалом (ламинат од целофана) 

Пријемно контролисање 1) Отпремница са подацима 

2) Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

3) Органолептика 

Начин транспортовања Возило наменског типа 

Складиштење У магацину на мин. 15
о
C 

Планирана употреба Директна конзумација, термичка обрада (кување) 

 
Назив сировине Сирће (алкохолно) 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету  и другим захтевима за 

сирће (Сл.лист СРЈ" бр. 17/2002 , "Сл.лист СЦГ" бр. 

56/2003 - др правилник и 4/2004 - др. правилик 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 
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се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Пластична амбалажа - оригинално паковање (пластичне 

флаше од 1l) 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Органолептика  

Атест о здравственој безбедности производа  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин 

Планирана употреба Конзумација 

 

 
Назив сировине  Прородно газирана минерална вода  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

природну минералну воду, природну изворску воду и 

стону воду  ("Сл.лист СЦГ" бр. 53/2005 и Службени 

гласник РС ,43/2013) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 

се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Оригинална амбалажа од пластике паковање од 1,5л 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику о 

декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  
Планирана употреба Директна конзумација и термичка обрада 

 

 

Назив сировине Смрзнуте питице 

Сензорне карактеристике  

Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа, печурки и 

пектинских производа ("Сл. лист" бр.1/79,20/82, 39/89 

,74/90, 46/91 , 33/95, 58/95,Службени лист СЦГ  56/03, 

4/04, 12/05-др правилник 43/2013,72/2014,101/2015),  

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида 

и других отровних супстанција, хемиотерапеутика, 

анабоика и других супстанција које  

 

се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 5/92, 

11/92 испр. и 32/2002), Према Правилнику о квалитету 

жита, млинских и пекарских производа, тестенина 

("Службени гласник РС ,68/2016)  
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Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких критеријума 

за храну  од јуна 2011 

Амбалажа и паковање  Картонске кутије обложене, углавном 10 kg 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У комори на - 18
0
C 

Планирана употреба Термичка обрада  

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.   

Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за 

врсту животне намирнице која се испоручује. 

 Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - 

HACCP што подразумева: 

 - Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 

хране- „Сл. гласник РС „бр. 19/2017 i 16-2018),а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. 

 a. Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок мора да буде идентичан 

и на збирном паковању-тренспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар 

транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“. “. 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом и тако третирана у току реализације уговора . 

 б). Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно 

назначена на збирном паковању-транспортној картонци са свим потребним подацима: 

 назив произвођача, 

 адреса и седиште,  

назив производа, 

упутство о начину чувања, 

 нето маса, 

 употребљиво до ... 

  Декларација мора бити лако уочљива ,јасна и читка .она не сме да садржи ознаке (називе, 

слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у 

погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику.. 

 - Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 

прописима о производњи и промету животних намирница и морају бити хигијенски и 

бактериолошки исправна.  

- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које 

потврђују прописану произвођачку спецификацију  

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 
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референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

-Анализе производа . 

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено. 
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ПАРТИЈА 3. – МЛЕКО И ЈОГУРТ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Јогурт –  чаша (паковање 200 мл) ком 36000 

2. Јогурт флаша (паковање  од  500 мл) ком 10000 

3. Воћни јогурт (паковање 150 мл) ком 500 

3. Млеко слатко кеса пастеризовано (паковање 1 л) ком 7000 

4. Млеко слатко тетрапак (паковање 500 мл) ком 18000 

5. Кисело млеко чаша (паковање 200 мл) ком 4000 

6. Млеко слатко тетрапак стерилисано (паковање 1 л) ком ком 200 

7. Павлака кисела чаша (паковање 700 мл) ком 100 

8. Чоколадно млеко тетрапак (паковање 250 мл) ком 6000 

9. Топљени сир (паковање 17,5 гр/ком) ком 40000 

10. Бутер – (паковање 10 гр) ком 15400 

 

 
Назив сировине 1)Стерилизована млека - трајна 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010)  

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 

се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002) да не садрже: 

 

Амбалажа и паковање Тетрапак и картонска амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило наменског типа 

Складиштење У магацину са одговарајућим микроклиматским 

условима 

Планирана употреба Директна конзумација 

 
 

 
 Млеко (пастеризовано) са 3,2% млечне масти  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

млеко, млечне производе, композитне млечне производе 
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и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 26/2002, 56/2003, 

4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010)  

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 

се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање ПВЦ гајбе и пластичне кесе 

Пријемно контролисање - - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У фрижидеру 

Планирана употреба Термичка обрада (кување) 

Назив сировине Јогурт –  чаша 200 мл-3,2% млечне масти  Јогурт од 

0,5 л-2,8% млечне масти Кисело млеко чаша 200 мл-

мин 3,2 % млечне масти, Павлака кисела чаша 

(паковање 700 мл) 20% млечне масти , Воћни јогурт 

чаша (паковање 150 мл) 2,8 % млечне масти  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који 

се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Правилник о квалитету  и другим захтевима за  

млеко,млечне производе , композитне млечне производе 

и  стартер културе СЛ.Лист СРЈ, 26/2002 ,Службени 

лист сцг. 56/2003  др. Правилник 4/2004  i др. Правилник 

5/2004И Службени гласник РС , 21/2009 –др правилник 

33/2010 -др  

Микробиолошке карактеристике  Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011  

 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које 

се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Испоручиоци сировина Регистар одобрених испоручилаца П9-З4 

Амбалажа и паковање -Полипропиленска чаша са алуминијумским поклопцем 

и комби лаком на којем је одштампана декларација за 

запремине 180гр и 200гр . 

-ПЕТ боца , етикета са декларацијом и плстични 

поклопац запремине 500гр. 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У комори, фрижидеру на температури до 8C 

Планирана употреба Конзумација 
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Назив сировине Маслац  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010)  

Рок трајања производа минимално 120 дана 

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Алуминијумска фолија, збирно паковање, картонска 

кутија 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

- извештај о здравственој безбедности   

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У комори на температури 4 до 8
о
C 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

Назив сировине  Чоколадно млеко 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010)  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) да не садрже: 

1) Хемиотерапеутике у количинама које се могу 

доказати прописаним или признатим методама 

Амбалажа и паковање Тетрапак и картонска амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило наменског типа 

Складиштење У магацину са одговарајућим микроклиматским 

условима 

Планирана употреба Директна конзумација 
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Назив сировине Топљени сир (зденка) 17,5гр Мин 25% мм у сувој 

материји и мин 30 % суве материје 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намирница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

млеко, млечне производе, композитне млечне производе и 

стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 26/2002, 56/2003, 4/04, 

5/04, 21/2009, 33/2010) 

1) да је жуто-беле боје 

2) да има мирис и укус својствен врсти сира  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ"  

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Збирно паковање, алуминијумска фолија и картонска 

кутија 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење Комора и фрижидер до 8
0
C 

Планирана употреба Конзумација 

 

 Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.   

 

Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије за 

врсту животне намирнице која се испоручује: 

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

- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012. 

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

производе и стартер културе („Сл. лист СРЈ“ бр. 26/02 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 – др. 

правилник, 4/04 – др. правилник 5/04 и „Сл. гласник РС“ бр. 21/09 - др. правилник, „Сл. 

гласник“ бр. 33/10- др. правилник), 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),  

- Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник“ РС бр. 63/13).  

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11), 

 - Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе (Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), 

  - Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености „Сл. гласник РС“, 

бр. 36/2009  

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

производе и стартер културе „Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др. правилник - 

Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер 

култура („Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др. правилник, 34/2014, 
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 - Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима 

за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског 

порекла „Сл. гласник РС“ 25/2011 и 27/2014, 

 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља „Сл. гласник РС“, број 72/2014, - 

Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10 

 - Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који 

се могу стављати у промет „Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 

 - Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,  

- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе „ 

- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу 

санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006 

 - Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 19/2017-

16-2018. и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.  

  Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-

HACCP што подразумева: 

 - Правилно декларисање производа, а садржај да поседује органолептичке карактеристике 

својствене тржишном типу робе. 

 - Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок мора да буде идентичан 

и на збирном паковању (транспортној картонци) и на сваком јединичном паковању унутар 

транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“ “. 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018)биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом и тако третирана у току  реализације уговора . 

  Декларација мора бити лако уочљива ,јасна и читка .она не сме да садржи ознаке (називе, 

слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у 

погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику. 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на 

основу записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које 

извршило испоруку (возач) враћа се добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор 

и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања 

уговора због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 

3 (три) пута, 

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

- Анализе производа .  

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs  
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Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено. 
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ПАРТИЈА 4 – КАЧКАВАЉ И СИРЕВИ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Крем сир  (паковање 100 гр) ком 10000 

2. Качкаваљ (погача) (паковање 1500 гр) кг 1800 

3. Качкаваљ вакуум – (паковање 100 гр) кг 1200 

4. Сир – ситан са 25% млечне масти(паковање 2 кг) кг 1000 

5. Пуномасни меки бели сир (паковање 5 кг) кг 1500 

 

 
Назив сировине - Пуномасни  меки  бели  сир  са мин 45 % млечне 

масти у сувој материји 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010) мора да 

испуњава следеће услове:  

1) Да је беле до белосивкасте боје  

2) Да је хомогене мазиве конзистенције, без грудвица 

и без отпуштања сурутке 

3) Да има укус и мирис карактеристичан за сиреве 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) да не садржи: 

1) антибиотике 

2) полихлороване бифениле 

3) хемиотерапеутике 

Амбалажа и паковање Канта од белог лима; ПВC кантица 

Пријемно контролисање - - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом  

Складиштење 
 
У комори; у фрижидеру 4 -8

 о
C 

Планирана употреба Директан конзумација 

 
Назив сировине  Качкаваљ -100гр вакум и качкаваљ погача 1.500 

гр -мин 45 %суве материје и н мин 35% мм у сувој 

материји. 

 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 
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производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010)  

1) Да је жуто-беле боје 

2) Да је својственог укуса и мириса  

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Вакумирана најлон амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У фрижидеру, комори 

Планирана употреба Директна конзумација, термичка обрада (печење) 

 
Назив сировине Ситан сир (полумасни)мин  25% млечних масти  

2кг 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ" бр. 

26/2002, 56/2003, 4/04, 5/04, 21/2009, 33/2010) 

1) Да су равномерно беле боје са нијансом жућкасте, 

што зависи од садржаја масти 

2) Да су меке, мазиве уједначене контистенције 

3) Да имају пријатан карактеристичан кисео млечни 

укус и мирис 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Испоручиоци сировина Регистар одобрених испоручилаца  

Географско порекло Србија 

Амбалажа и паковање Чаше од поливинила 

Пријемно контролисање - - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У комори, фрижидеру на температури до 8
о
C 

Планирана употреба Конзумација 

Термичка обрада (печење) 
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Назив сировине Млечни намаз ( крем сир)100гр,  мин 45% мм у 

сувој материји 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету и другим захтевима 

за млеко, млечне производе, композитне млечне 

производе и стартер културе ("Сл.лист" бр.26/2002 и 

"Сл.лист СЦГ" бр. 56/2003 - др правилник, 4/2004 - 

др. правилник и 5/2004) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Испоручиоци сировина Регистар одобрених испоручилаца  

Амбалажа и паковање оригинална пластична амбалажа 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У фрижидеру или комори плусног режима 0-4
0
C 

Планирана употреба Директна конзумација 

 

 

 
1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.   

 

Производи морају задовољавати важеће Законе, Правилнике и прописе Републике Србије за 

врсту животне намирнице која се испоручује: 

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

- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012. 

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

производе и стартер културе („Сл. лист СРЈ“ бр. 26/02 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 – др. 

правилник, 4/04 – др. правилник 5/04 и „Сл. гласник РС“ бр. 21/09 - др. правилник, „Сл. 

гласник“ бр. 33/10- др. правилник), 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),  

- Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник“ РС бр. 63/13).  

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11), 

 - Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе (Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), 

 - Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености „Сл. гласник РС“, 

бр. 36/2009  

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

производе и стартер културе „Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др. правилник - 

Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер 

култура („Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др. правилник, 34/2014, 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

33/165 

  

 

 - Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима 

за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског 

порекла „Сл. гласник РС“ 25/2011 и 27/2014, 

 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља „Сл. гласник РС“, број 72/2014, - 

Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10 

 - Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који 

се могу стављати у промет „Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 

 - Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011,  

- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе. 

- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу 

санитарном надзору „Сл. гласник РС „бр. 47/2006 

 - Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране „Сл. гласник РС“ бр. 19/2017-

16/2018. и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише.  

  Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-

HACCP што подразумева: 

 - Правилно декларисање производа, а садржај да поседује органолептичке карактеристике 

својствене тржишном типу робе. 

 - Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „употребљиво до“ рок мора да буде идентичан 

и на збирном паковању (транспортној картонци) и на сваком јединичном паковању унутар 

транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“ “. 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом и тако третирана у току  реализације уговора . 

- Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно 

назначена на збирном паковању-транспортној картонци са свим потребним подацима: назив 

произвођача, адреса и седиште, 

 назив производа, 

 упутство о начину чувања, 

 нето маса,  

 употребљиво до ...  

  Декларација мора бити лако уочљива ,јасна и читка .она не сме да садржи ознаке (називе, 

слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у 

погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику.. 

 Код ситног сира уколико се сматра потребним вршиће се одговарајућа провера 

дегустирањем органолептичких својства (мирис, боја, конзистенција и укус).  

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на 

основу записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које 

извршило испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор 
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и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања 

уговора због одступанја у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више 

од 3(три) пута, 

*  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

- Анализе производа .  

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено. 
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ПАРТИЈА 5 – СЕЗОНСКО ВОЋЕ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Бресква кг 4500 

2. Грожђе кг 7000 

3. Јабука кг 15000 

4. Јагода кг 1100 

5. Крушка кг 3500 

 
Назив сировине Воће: јабука, крушка, бресква, јагода, шљива, 

грожђе 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност 

намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа ("Сл. лист" 

бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04, ). 

морају одговарати карактеристикама сорте по 

облику, крупноћи, боји и чистоћи покожице  

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама ("Сл. лист 

СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр.  и 32/2002) 

Амбалажа и паковање У отворене летварице,  за воће, картонске кутије 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину 

Планирана употреба Термичка обрада - кување-као компот и у свежем 

стању 

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини ,цени,као и 

датум и место испоруке.   

  
 2.Испоручена роба мора да одговара важечим законским прописима :  

 

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

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10), 

 - Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11), 

 - Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки - „Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и „Сл. 

лист СЦГ“, бр. 31/03, 56/03 и 4/04). 

 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“ 72/14)  
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- Правилник о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази 

производње, прераде и промета(„Сл. гласник РС“, бр. 48/2016)  
Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на пријему 

контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног контролисања и 

испитивања„ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - HACCP што 

подразумева:  

- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус) – контрола 

пробом „по принципу случајног узорка“) 

Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о декларисању ( 

декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-

2017 и 16-2018) биће сматрана неисправним и биће враћена као производ са 

незадовољавајућим квалитетом  и тако третирана у току  реализаије уговора . 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

 Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора 

због одступанја у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

- Анализе производа .  

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено.  
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ПАРТИЈА 6. – ЈУЖНО ВОЋЕ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Лимун кг 300 

2. Мандарина кг 2500 

3. Наранџа кг 2500 

4. Банана кг 2500 

5. Киви  кг 300 

 
Назив сировине Јужно воће (киви, банана, наранџа, мандарина) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа ("Сл. лист" 

бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04, ). 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист 

СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Картонске кутије и отворене летварице 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

-сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин  

Планирана употреба Директна конзумација 

 

Назив сировине Лимун 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа ("Сл. лист" 

бр.1/79,20/82, 74/90, 33/95, 58/95, 56/03, 4/04, ). 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист 

СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање У отвореним летварицама,обавијен танком 

хартијом 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

-сертификат о здравственој исправности 

производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин  

Планирана употреба Као прилог 
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке. Потенцијалне  испоручиоце упознајемо са 

установљеном праксом наручиоца да се на пријему контролишу карактеристике производа 

дефинисане „Планом пријемног контролисања и испитивања„ наручиоца према захтевима 

програма за безбедност хране - HACCP што подразумева  

- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус) 

 – контрола пробом „по принципу случајног узорка“) 

Уговора о испоруци робе, издат од стране овлашћене лабораторије, надлежног института или 

завода, а сходно одредбама: 

 

- Испоручена роба мора да одговара важећим законским прописима :  

-Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10),  

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/11), 

 - Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и „Сл. 

лист СЦГ“ бр. 31/03, 56/03 и 4/04) 

  - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“ 72/14) “. Такође 

ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о декларисању ( декларација са 

свим подацима по новом правилнику о декларисању (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

биће сматрана неисправним и биће враћена као производ са незадовољавајућим квалитетом и 

тако третирана у току  реализације уговора. 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 

- Потврда или изјава о здравственој исправности 

- Анализе производа .  

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено.  
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ПАРТИЈА 7. – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед. 

мере 

Кол. 

 1 2 3 

1. Боранија смрзнута  жута (паковање 10/1) кг 5500 

2. Ђувеч смрзнути (паковање 10/1) кг 7000 

3. Грашак смрзнути (паковање 10/1) кг 16000 

4. Кукуруз шећерац (паковање 10/1) кг 1500 

5. Помфрит смрзнути (паковање 10/1) кг 13000 

6. Броколи смрзнути (паковање 10/1) кг 2500 

7. Карфиол смрзнути (паковање 10/1) кг 2000 

8. Спанаћ мрзли (паковање 10/1) кг 1500 

 

 
Назив сировине Смрзнуто поврће  

Сензорне карактеристике  

Према Правилнику о квалитету воћа, поврћа, печурки 

и пектинских производа ("Сл. лист" бр.1/79,20/82, 

39/89 ,74/90, 46/91 , 33/95, 58/95,Службени лист СЦГ  

56/03, 4/04, 12/05-др правилник 

43/2013,72/2014,101/2015),  

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција које  

 

се могу налазити у намирницама ("Сл. лист СРЈ" бр. 

5/92, 11/92 испр. и 32/2002), Према Правилнику о 

квалитету жита, млинских и пекарских производа, 

тестенина ("Службени гласник РС ,68/2016)  

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну  од јуна 2011 

Амбалажа и паковање  Картонске кутије обложене, углавном 10 kg 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Возило са термокингом 

Складиштење У комори на - 18
0
C 

Планирана употреба Термичка обрада  

 
1. Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке. 

Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту 

животне намирнице која се испоручује:  

- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,  

. - Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла „Сл. гласник РС“, бр. 

25/96,101/2005-др.закон 
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 - Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености „Сл. гласник РС“, 

бр. 36/2009 

 - Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата „Сл. 

лист СФРЈ“ бр. 1/79, 20/82, 74/90 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 58/95 i „Сл. лист СЦГ“, br. 56/2003 – 

др. правилник 4/2004 - др. правилник 12/2005 - др. правилник i 43/2013 

 - Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки „Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/79, 53/87 и СЦГ 

31/2003, 56/2003 i 4/  

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

прераде и промета  

- Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља „Сл. гласник РС“, број 72/2014, 

Према Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина 

("Службени гласник РС ,68/2016)  

 - Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 

хране- „Сл. гласник РС „бр. 19/2017-16/2018.),а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. 

 

 Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања“ наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - 

HACCP што подразумева: 

 - Правилно декларисање производа (Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 

хране- „Сл. гласник РС „бр. 19/2017-16/2018.),а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. 

. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“.  Ако предметна 

добра нису усаглашена по новом правилнику о декларисању ( декларација са свим подацима 

по новом правилнику о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018)биће сматрана 

неисправним и биће враћена као производ са незадовољавајућим квалитетом и тако 

третирана у току  реализације уговора. 

 

 . Уколико се производ испоручује у ринфузном паковању, декларација треба да је видно 

назначена на збирном паковању-тренспортној амбалажи  са свим потребним подацима: назив 

произвођача, адреса и седиште, назив производа, упутство о начину чувања, нето маса, датум 

производње, употребљиво до ..  Декларација мора бити лако уочљива ,јасна и читка .она не 

сме да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  

(његовог корисника)у погледу порекла и квалитета производа и мора бити на српском језику.. 

 - Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција и укус)и особине које 

потврђују прописану произвођачку спецификацију. 

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

 Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајања уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

.  Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  

- Декларацију 
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- Потврда или изјава о здравственој исправности 

- Анализе производа .  

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic@scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено.  
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ПАРТИЈА 8. – СЛАДОЛЕД  

 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Сладолед укуса ваниле обогаћен сосом јагоде и 

какао преливом (бели ванила сладолед у картонској 

чашици, са страћатела ефектом у доњем делу масе и 

пенцил сосом јагоде. Врх облика купе, декорисан 

наизменично смеђим какао преливом и сосом јагоде, 

тежина по комаду 170 до 200 мл) 

ком 8.500 

 
Назив сировине Сладолед 

Органолептичке 

карактеристике 

Мирис и укус: типичан за ванилу, чоколаду, рум и какао 

Конзистeнција: глатка, уједначена, кремаста (за позиције са 

какао преливом и сосом од јагоде) 

Микробиолошке  и хемијско-

токсиколошке карактеристике 

Према Водичу за примену микробиолошких критеријума за 

храну  од јуна 2011 године 

Правилник о квалитету производа од млека и стартер 

култура „Сг.РС 33/10, Сг РС 69/10 и Сг РС 34/14“ 

Закон о здравственој исправности животних намирница и 

предмета опште употребе „Сг.РС 92/11“ 

Амбалажа и паковање 

(јединично паковање)  

-Одсечак полипропиленског омотног папира, дрвени 

штапић 

-Картонска чашица са купастим поклопцем за затварање 

корнета израђеним од трнспарентног ПВЦ-а 

Пријемно контролисање Пријем се врши у интервалу од 07-09 сати 

- Органолептика 

- Декларација са свим подацима  

- Потврда о здравственој исправности 

Начин транспортовања Производ се транспортује наменским возилима која 

омогућавају очување температуре од -18С у средини 

производа 

Планирана употреба Директна употреба  
 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 

 Производи морају задовољавати важеће Правилнике и прописе Републике Србије за врсту животне 

намирнице која се испоручује: 

- Закон о безбедности хране „Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 

- Закон о ветеринарству „Сл. гласник РС“ бр. 91/05,30/2010,93/2012. 

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

производе и стартер културе „Сл. гласник РС“ бр. 33/10, 69/10 и 43/13 др.правилник 

- Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура 

(„Сл. гласник РС“ бр. 33/2010, 69/10 и 43/13. -др. правилник) „Сл. Гласник РС“ бр. 34/2014, 

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

промета „Сл. гласник РС“ бр. 72/2010, 

- Правилник о условима хигијене хране, „Сл. гласник РС“, бр. 73/10 

- Правилник о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу 

стављати у промет „Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 

- Правилник о прехрамбеним адитивима „Сл. гласник РС“, бр. 63/2013 

- Закон о здравственој исправности предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 92/2011, 
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- Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет 

животних намирница и предмета опште употребе „Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97, 

- Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном 

надзору „Сл. гласник РС,, 47/2006 

, - Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-

2018) 

. и друге сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише. Анализе  

производа,спецификације производа ,и све врсте потврда за предметна добра може се слати и на маил 

slobodan.randjelovic @scnis.rs 

 Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом Наручиоца да се на пријему 

контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног контролисања и испитивања“ 

наручиоца према захтевима програма за безбедност хране - HACCP што подразумева: 

- Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција, укус) Јединично паковање ће се 

издвајати по принципу случајног узорка из целокупног контингента иоцењивати негове 

карактеристике. 

Обавезно је да паковање буде правилно декларисано ( Правилник о декларисању ,означавању и 

рекламирању хране (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. 

- Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи све 

потребне податке, а када се ради о назнаци „ најбољеупотребљиво до“ рок мора да буде идентичан и 

на збирном паковању - транспортној картонци и на сваком јединичном паковању унутар 

транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“.“. 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018)биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом .и тако третирана у току  реализације уговора. 
 ДЕКЛАРАЦИЈА МОРА БИТИ ЛАКО УОЧЉИВА, ЈАСНА И ЧИТКА. ОНА НЕ СМЕ ДА САДРЖИ 

ОЗНАКЕ (називе, слике, цртеже и др.) КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДОВЕСТИ У ЗАБЛУДУ НАРУЧИОЦА 

(његовог корисника) У ПОГЛЕДУ ПОРЕКЛА И КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И МОРА БИТИ НА 

СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. 

- Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици 

Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о 

производњи и промету животних намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна. 

 Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 
 Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу записника 

о квалитативном пријему у приству и уз верификацију лица које извршило испоруку (возач) враћа се 

добављачу. Наручилац ће једнострано раскинути уговор и активирати срество обезбеђења за добро 

извршење посла уколико се у току трајанја уговора због одступања у квалитету у односу на понуђени 

квалитет изврши повраћај више од 3(три) пута. 

 

 Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац а роба ће бити 

истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 

Напомена: Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико 

процени као потребно, узорак испоручене животне намирнице пошаље на 

лабораторијску анализу. Испорука ће се обављати два или три пута недељно  

према требовању наручиоца, франко магацин наручиоца истоварено.  
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ПАРТИЈА 9. – КОНЗЕРВИСАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Боранија  конзервирана ( лименка 5к) ком 50 

2. Грашак конзервиран ( лименка 5кг)  ком 70 

3. Ђувеч конзервиран ( лименка 5кг) ком 50 

4. Цвекла конзервирана ( лименка 5кг) ком 1000 

5. Печурке   мариниране ( паковање 4,7 кг) кг 2000 

6. Парадајз пире  ( лименка 5кг) ком 550 

7. Компот конзервирани од ољуштене брескве мање сладак 

(лименка 5кг ) 

ком 200 

8. Компот конзервирани  ананас мање сладак (лименка 5кг) ком 200 

9. Компот конзервирани шљива мање сладак (лименка 5кг) ком 300 

10. Краставац  конзервирани (лименка 5кг) ком 500 

11. Мешана конзервирана салата (лименка 5кг) ком 150 

12. Конзервирани филети паприке (лименка 5кг) ком 500 

 

 
Назив сировине Шампињони (конзервисани) пастеризоване од екстра до 

II класе 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који се 

односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа(“Сл. лист СФРЈ” бр. 1/79, 

20/82,39/89; “Сл. лист СРЈ” бр. 33/95, 58/95; “Сл. лист 

СЦГ” бр. 56/2003, 4/2004, 12/2005 и 43/2013 

72/2014,101/2015)) 

Микробиолошке карактеристике - Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика 

и других супстанција које се могу налазити у намирницама 

("Сл. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Конзерве од белог лима или PVC балони 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Покривено возило сандучар са цирадом 

Складиштење У магацину мин +1
о 
C 

Планирана употреба Термичка обрада (кување, пржење, печење) 

Назив сировине Конзервисане салате (пастеризоване): 

 краставац, паприка филети, мешана, цвекла 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који се 

односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа(“Сл. лист СФРЈ” бр. 1/79, 

20/82,39/89; “Сл. лист СРЈ” бр. 33/95, 58/95; “Сл. лист 

СЦГ” бр. 56/2003, 4/2004, 12/2005 и 43/2013 
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72/2014,101/2015) 

 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика 

и других супстанција које се могу налазити у намирницама 

("Сл. лист СРЈ" бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002) 

Амбалажа и паковање Конзерве од белог лима 5/1l 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење Магацин 

Планирана употреба Директна конзумација 
 

 

Назив сировине  Компоти (пастеризовани): 2) Компот од ољуштене 

брескве мање сладак 

3) Компот од ананаса мање сладак, 4) Компот од шљиве 

мање сладак 

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници који се 

односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Према Правилнику о квалитету производа од воћа, поврћа, 

печурки и пектинских производа(“Сл. лист СФРЈ” бр. 1/79, 

20/82,39/89; “Сл. лист СРЈ” бр. 33/95, 58/95; “Сл. лист 

СЦГ” бр. 56/2003, 4/2004, 12/2005 и 43/2013 

72/2014,101/2015) 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и металоида и 

других отровних супстанција, хемиотерапеутика, анабоика 

и других супстанција које се могу налазити у намирницама 

(“Сл. лист СРЈ” бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Географско порекло Србија 

Амбалажа и паковање Лименке -бели лим, хромирани челични лим, 

Пријемно контролисање - органолептика 

- декларација са свим подацима 

- сертификат о здравственој исправности производа 

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину  

Планирана употреба Директна конзумација 

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.   

Производи морају задовољавати важеће Законе,Правилнике и прописе Републике Србије за 

врсту животне намирнице која се испоручује: 

 - Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09) 
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 - Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата („Сл. 

лист СФРЈ“ бр. 1/79, 20/82, 74/90 и „Сл. лист СРЈ„бр. 58/95 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 – др. 

правилник, 4/04 – др. правилник, 12/05 – др. правилник и 43/13 – др. правилник). 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10), - Правилник о условима у погледу 

здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. 

лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), 

 - Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник“ РС бр. 63/13. осим чл. 22). - Закон о 

здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/2011), 

 - Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), 

- Правилник  о декларисању ,означавању и рекламирању хране (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-

2018) 
 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“ 72/14) и друге 

сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише. 

  Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања „наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-

HACCP што подразумева: 

 - Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција, укус.) Јединично 

паковање ће се издвајати по принципу случајног узорка из целокупног контигента и 

оцењивати одеђене  карактеристике производа. 

  

Обавезно је да паковање буде правилно декларисано, а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. - Правилно декларисање производа, а 

садржај да поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе. - 

Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „ најбоље употребљиво до“ рок мора да буде 

идентичан и на збирном паковању-тренспортној картонци и на сваком јединичном паковању 

унутар транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“ 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018)биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом .и тако третирана у току  реализације уговора. Декларација 

мора бити лако уочљива ,јасна и читка она не сме да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и 

др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у погледу порекла и 

квалитета производа и мора бити на српском језику.. 

 - Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 

прописима о производњи и промету животних намирница и морају бити хигијенски и 

бактериолошки исправна.  

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 
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испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајанја уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

 Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  
 Декларацију 

Изјава о здравственој безбедности 

Анализе производа . 

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 
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ПАРТИЈА 10. – СОКОВИ  
 

Р.бр. Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 

 1 2 3 

1. Сок  наранџа  (паковање 0,2лит) ком 85000 

2. Сок  јабука (паковање 0,2лит) ком 30000 

3. Сок  бресква (паковање 0,2лит) ком 85000 

 

Назив сировине Воћни нектар са минимом  50% воћног сока  

Веза са документима Листа екстерних докумената (закони и правилници 

који се односе на квалитет и безбедност намириница) 

Сензорне карактеристике Укус својствен воћу од кога је произведенПравилник 

о квалитету воћних сокова ,концетрисаних воћних 

сокова,воћних сокова у праху,воћних нектара и 

сродних производа Службени гласник  РС , 27/2010, 

67/2010, 70/2010 - ispr., 44/2011 i 77/2011 

Микробиолошке карактеристике Према Водичу за примену микробиолошких 

критеријума за храну од јуна 2011 године 

Хемијске и токсиколошке 

карактеристике 

Правилник о количинама пестицида, метала и 

металоида и других отровних супстанција, 

хемиотерапеутика, анабоика и других супстанција 

које се могу налазити у намирницама (“Сл. лист СРЈ” 

бр. 5/92, 11/92 испр. и 32/2002)  

Амбалажа и паковање Тетра пак - дојпак 200ml 

Пријемно контролисање -Декларација са свим подацима по новом правилнику 

о декларисању(Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018) 

Органолептика  

Атест о здравственој безбедности  

Начин транспортовања Наменско возило 

Складиштење У магацину 

Планирана употреба Директна конзумација 

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1Сваку испоруку треба да прати доставница са тачним подацима о врсти робе ,количини 

,цени,као и датум и место испоруке.   

Производи морају задовољавати важеће Законе,Правилнике и прописе Републике Србије за 

врсту животне намирнице која се испоручује: 

 - Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09) 

 - Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата („Сл. 

лист СФРЈ“ бр. 1/79, 20/82, 74/90 и „Сл. лист СРЈ„бр. 58/95 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/03 – др. 

правилник, 4/04 – др. правилник, 12/05 – др. правилник и 43/13 – др. правилник). 

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

прераде и промета („Сл. гласник РС“ бр. 72/10), - Правилник о условима у погледу 

здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Сл. 

лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91), 

 - Правилник о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник“ РС бр. 63/13. осим чл. 22). - Закон о 

здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 92/2011), 

 - Правилник о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе („Сл. гласник РС“ бр. 6/97, 52/97), 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

49/165 

  

 

- Правилник  о декларисању ,означавању и рекламирању хране (Сл гласник РС , бр 19-2017 и 16-

2018) 
 - Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у 

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

дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“ 72/14) и друге 

сходно врсти и категорији животних намирница за које се конкурише. 

  Потенцијалне испоручиоце упознајемо са установљеном праксом наручиоца да се на 

пријему контролишу карактеристике производа дефинисане „Планом пријемног 

контролисања и испитивања „наручиоца према захтевима програма за безбедност хране-

HACCP што подразумева: 

 - Одговарајућа органолептичка својства (мирис, боја, конзистенција, укус.) Јединично 

паковање ће се издвајати по принципу случајног узорка из целокупног контигента и 

оцењивати одеђене  карактеристике производа.  

Обавезно је да паковање буде правилно декларисано, а садржај да поседује органолептичке 

карактеристике својствене тржишном типу робе. - Правилно декларисање производа, а 

садржај да поседује органолептичке карактеристике својствене тржишном типу робе. - 

Уколико се производ испоручује у појединачним паковањима декларација треба да садржи 

све потребне податке, а када се ради о назнаци „ најбоље употребљиво до“ рок мора да буде 

идентичан и на збирном паковању-тренспортној картонци и на сваком јединичном паковању 

унутар транспортног. Пријемно контролисање ће се вршити по „принципу случајног узорка“ 

Недопустива је ситуација да транспортно паковање и јединично паковање имају назначен 

различит рок употребе и биће третирано као неисправност идентична незадољавајућем 

квалитету производа.Такође ако предметна добра нису усаглашена по новом правилнику о 

декларисању ( декларација са свим подацима по новом правилнику о декларисању(Сл 

гласник РС , бр 19-2017 и 16-2018)биће сматрана неисправним и биће враћена као производ 

са незадовољавајућим квалитетом .и тако третирана у току  реализације уговора. Декларација 

мора бити лако уочљива ,јасна и читка она не сме да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и 

др.) које би могле довести у заблуду наручиоца  (његовог корисника)у погледу порекла и 

квалитета производа и мора бити на српском језику.. 

 - Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у 

Републици Србији, захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају 

прописима о производњи и промету животних намирница и морају бити хигијенски и 

бактериолошки исправна.  

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности 

намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси Добављач уколико се 

тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. Анализа ће се обављати у 

референтној лабораторији која врши услугу лабораторијског испитивања запослених, 

намирница и објеката код наручиоца. 

Свака испорука која по квалитету не одговара спецификацији предмета набавке на основу 

записника о квалитативном пријему у присутву и уз верификацију лица које извршило 

испоруку (возач) враћа се добављачу .Наручилац ће једнострано раскинути уговор и 

активирати средство обезбеђења за добро извршење посла уколико се у току трајанја уговора 

због одступања у квалитету у односу на понуђени квалитет изврши повраћај више од 3(три) 

пута, 

 Уз сваку испоруку добављач је дужан да достави:  
 Декларацију 

Изјава о здравственој безбедности 

Анализе производа . 

Анализе  производа,спецификације производа и све врсте потврда за предметна добра могу 

се слати и на маил slobodan.randjelovic @scnis.rs  

Испоруке ће се обављати према требовању и динамици коју одреди Наручилац,  а роба ће 

бити истоварана у магацину централне кухиње у улици Александра Медведева број 2. 
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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 и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 

76.Закона и то: 

 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 1. – Риба и рибље прерађевине  

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних и 

додатних  услова 

1. 
Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

 
 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 

евиденције посебног одељења за организован 

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 
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да достави доказ за 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. 

 

 

 

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); 

 

Правна лица: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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверењана длежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

пооснову изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу  изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним 

прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5. 

Закона о јавним набавкама ) 

Понуђач је у обавези да достави Решење 

надлежног државног органа да  објекти за 

смрзавање и складиштење производа 

животињског порекла испуњавају прописане 

ветеринарско-санитарне услове.  

*** 
У случају подношења понуде са подизвођачем, 

понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. 

Тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

У случају подношења заједничке понуде овај 

доказ дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за које је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Напомена: Решење  мора бити важеће,  
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5. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине  и којом гарантује да 

нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуда ( Образац XI 

конкурсне документације). 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да располаже са најмање два  

доставна возила са 

термоизолацијом и расхладним 

уређајем за транспорт робе у 

одговарајућем температурном 

режиму  

 

  

 

 

 

 

 

 Доказ:  
- Очитане саобраћајне дозволе и 

фотокопије полиса осигурања, а уколико 

понуђач није у саобраћајним дозволама наведен 

као власник возила, поред важећих саобраћајних 

дозвола понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)  као и  

- Уверење о испитивању возила издато од стране 

Агенције за безбедност саобраћаја о уграђеном 

расхладном уређају или  

важећи Атест/Уверење о уграђеном расхладном 

уређају на возилу издато од овлашћене 

организације којој је од стране МУП-а Србије 

пренето овлашћење за издавање овог доказа. 

       Уколико понуђач наступа самостално 

или са подизвођачима, неопходно је да 

понуђач самостално испуни овај услов и 

достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 
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7. 

Понуђач мора да поседује: 

А)  HACCP сертификат  

којим понуђач потврђује да је 

успоставио систем безбедности 

хране  или 

- ISO 22000:2005  или одговарајући  

 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

А) HACCP  или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005 или 

одговарајући 

 

Уколико понуђач наступа самостално или са 

подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе понуђача 

испуњава овај услов  и достави доказ.  

 

8. 

 

 

 

 

 

                     Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране 

Акредитованог тела Србије за физичка, 

хемијска, сензорска и микробиолошка 

испитивања хране у скаду са захтевима 

стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, тј. 

резултате анализа на параметре квалитета и 

микробиолошке исправности за сваки 

производ, која није старија од  12 (дванаест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2.  Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 

и акредитација лабораторије  у пуном обиму 

да би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4. Приложити спецификације производа за све 

производе. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Партија 2. – Роба широке потрошње 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних и 

додатних  услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

 
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

 

 

 

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); 

 

Правна лица:УверењеПореске 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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

56/165 

  

 

 

5. 

 

 

Да располаже са  најмање два  

доставна возила од којих једно са 

термоизолацијом и расхладним 

уређајем за транспорт робе у 

одговарајућем температурном 

режиму  

 

 

Доказ  за оба возила:  

- Очитане саобраћајне дозволе и 

фотокопије полиса осигурања, а уколико 

понуђач није у саобраћајним дозволама 

наведен као власник возила, поред важећих 

саобраћајних дозвола понуђачи достављају и 

правни основ коришћења истих (фотокопију 

уговора о купопродаји, уговора о закупу, 

уговора о лизингу)   

За возило са расхладним уређајем: 

- Уверење о испитивању возила издато од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја о 

уграђеном расхладном уређају или  

важећи Атест/Уверење о уграђеном 

расхладном уређају на возилу издато од 

овлашћене организације којој је од стране 

МУП-а Србије пренето овлашћење за издавање 

овог доказа. 

 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

А)  HACCP сертификат којим 

доказује да је у области 

сертификације , складиштења 

прераде, паковања,   и трговине на 

велико робе широке потрошње или 

уколико није понуђач и произвођач  

област  сертификације  је 

складиштење ,транспорт и 

дистрибуција производа и 

успоставио и применио HACCP 

систем . 

-  сертификат ISO9001: 2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у 

сагласности са траженим системом  

са истом облашћу сертификације 

као и систем НАССР  или 

- ISO 22000:2005 којим су 

обухваћени како HACCP тако и ISO 

стандарди  са горе наведеним 

обимом сертификације  

 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

- HACCP и ISO9001:2015 или  

 -    важећи сертификат  ISO 22000:2005  

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

57/165 

  

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

Да понуђач има важећи скоринг 

оцењен са најмање „веома добар 

бонитет“ (ББ+, ББ, ББ-) 

 

 

Фотокопија важећег скоринга издатог од 

стране Агенције за привредне регистре 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2. Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4. Приложити спецификације производа за све 

производе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

58/165 

  

 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 3. – Млеко и јогурт 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних и 

додатних  услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

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); 

 

Правна лица: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.  

Предузетници: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица: Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним 

прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона о јавним набавкама)  

Решење надлежног Министарства о 

испуњености ветеринарско-санитарних услова 

за обраду и прераду млека и производњу 

киселомлечних производа и сирева. 

У случају подношења понуде са подизвођачем, 

понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. 

Тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

У случају подношења заједничке понуде овај 

доказ дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за које је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Напомена: Решење  мора бити важеће,  

 

 

 

5. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда (Образац XI конкурсне документације). 
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која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

 

 

 

 

6. 

 

Да располаже са најмање два  

доставна возила са 

термоизолацијом и расхладним 

уређајем за транспорт робе у 

одговарајућем температурном 

режиму . 

 

 

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)  као и  

- Уверење о испитивању возила издато од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја о 

уграђеном расхладном уређају или  

важећи Атест/Уверење о уграђеном 

расхладном уређају на возилу издато од 

овлашћене организације којој је од стране 

МУП-а Србије пренето овлашћење за издавање 

овог доказа. 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач мора да поседује: 

-  HACCP сертификат којим 

доказује да је у области 

сертификације: откуп сировог 

млека,набавка,складиштење,прерад

а млека,и производња конзумног 

млека ,киселомлечних производа  и 

сирева ,транспорт и дистрибуција 

готових производа ,  успоставио и 

применио HACCP систем и 

-  сертификат ISO9001:2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у 

сагласности са траженим системом  

са истом облашћу сертификације 

као и НАССР или 

- ISO 22000:2005 којим су 

обухваћени како HACCP тако и ISO 

стандарди  са горе наведеном 

облашћу сертификације или FSSC 

22000  са истом облашћу 

сертификације 

 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

-  HACCP и ISO9001:2008(2015) или  

   -   важећи сертификат  ISO 22000:2005 

или  
FSSC 22000  стандард 

којим су обухваћене наведене области 

сертификације   

Уколико понуђач није произвођач у обавези 

је да достави: 

А) купопродајни уговор или уговор о 

пословно техничкој сарадњи са 

произвођачем 

Б) Захтеване важеће серификате за 

произвођача 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  
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8. 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2. Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3.Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4.Приложити спецификације производа за све 

производе. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Партија 4. – Качкаваљ и сиреви 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних и 

додатних  услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привреднерегистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

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); 

 

Правна лица: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.  

Предузетници: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица: Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним 

прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона о јавним набавкама)  

Решење надлежног Министарства о 

испуњености ветеринарско-санитарних услова 

за обраду и прераду млека и производњу 

киселомлечних производа и сирева. 

У случају подношења понуде са подизвођачем, 

понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. 

Тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

У случају подношења заједничке понуде овај 

доказ дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за које је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Напомена: Решење  мора бити важеће,  

 

 

 

5. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 
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заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 

 

 

 

 

6. 

 

Да располаже са најмање два  

доставна возила са 

термоизолацијом и расхладним 

уређајем за транспорт робе у 

одговарајућем температурном 

режиму . 

 

 

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)  као и  

- Уверење о испитивању возила издато од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја о 

уграђеном расхладном уређају или  

важећи Атест/Уверење о уграђеном 

расхладном уређају на возилу издато од 

овлашћене организације којој је од стране 

МУП-а Србије пренето овлашћење за издавање 

овог доказа. 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач мора да поседује: 

  HACCP сертификат којим доказује да 

је у области сертификације: откуп 

сировог 

млека,набавка,складиштење,прерада 

млека,и производња конзумног млека 

,киселомлечних производа  и сирева 

,транспорт и дистрибуција готових 

производа ,  успоставио и применио 

HACCP систем и 

-  сертификат ISO9001:2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у сагласности 

са траженим системом  са истом 

облашћу сертификације као и НАССР 

или 

- ISO 22000:2005 којим су обухваћени 

како HACCP тако и ISO стандарди  са 

горе наведеном облашћу 

сертификације или FSSC 22000  са 

истом облашћу сертификације 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

 HACCP и ISO9001:2008(2015) или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005 или  

FSSC 22000  стандард 

којим су обухваћене наведене области 

сертификације  

Уколико понуђач није произвођач у обавези 

је да достави: 

А) купопродајни уговор или уговор о 

пословно техничкој сарадњи са 

произвођачем 

Б) Важеће сертификате издате произвођачу  

 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  
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8. 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2. важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4. Приложити спецификације производа за све 

производе. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 5 . – Сезонско воће  

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних  и 

додатних услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

Физичка лица: Извод из регистра 

пољопривредних газдинстава о активном 

статусу газдинства 

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); 

 

Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

 

 

 

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); 

 

Правна лица: 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.  

Предузетници: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову изворних 

локалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

 

 

 

 

4. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 
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5. 

 

 

 

 

Да располаже са  најмање два  

доставна возила за испоруку 

предметних добара.  

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)   

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ.       
 

 

 

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

 сертификат GLOBAL GAP за добра 

која су предмет набавке. 

 
 

 

Доказ:   важећи сертификат GLOBAL GAP  за 

добра која су предмет набавке. 

Уколико понуђач није произвођач у обавези је 

да достави: 

А) купопродајни уговор или уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са произвођачем 

Б)  важећи сертификат издат произвођачу 

Уколико понуђач наступа самостално или са 

подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе понуђача 

испуњава овај услов  и достави доказ. 

 

 

 

7. 

 

 

 

Понуђач мора да поседује анализе о 

квалитету производа као и декларације 

и спецификације производа које нуди 

1) Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 

17025:2006 и акредитација лабораторије  

у пуном обиму да би се видело да ли су 

се лабораториске анализе радиле по 

акредитованим методама за предметна 

добра 

2) Приложити копије декларације за  све 

производе. 

3) Приложити спецификације производа за 

све производе. 

 
Напомена: Изабрани понуђач је у обавези да приликом сваке прве испоруке одређеног 

добра из спецификације, достави лабораторијске извештаје издате од стране 

акредитоване лабораторије,  о здравственој исправности производа на садржај остатака 

(резидуа) тешких метала и пестицида, сходно условима прописаним Законом о 

безбедности хране и позитивним прописима за сва добра која су предмет набавке. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 6 – Јужно воће 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних  и 

додатних услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

 Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

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); 

 

Правна лица: 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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

 

 

4. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 

 

5. 

 

 

 

 

Да располаже са најмање два  

доставна возила за испоруку 

предметних добара 

  

 

 

 

 

 

 Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)   

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 
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Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

       

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

 HACCP сертификат којим доказује 

да је у области, складиштења и 

трговине на велико јужним воћем и 

успоставио и применио HACCP 

систем   или 

- ISO 22000:2005  или одговарајући  

 

 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

А) HACCP  или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005 или 

одговарајући 

 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2. важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4. Приложити спецификације производа за све 

производе. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 7. – Смрзнути програм 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних  и 

додатних услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привреднерегистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

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); 

 

Правна лица: 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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. 

Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Да расаполаже са најмање два  

доставна возила са термоизолацијом и 

расхладним уређајем за транспорт 

робе у одговарајућем температурном 

режиму  

 

  

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)  као и  

- Уверење о испитивању возила издато од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја о 

уграђеном расхладном уређају или  
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важећи Атест/Уверење о уграђеном 

расхладном уређају на возилу издато од 

овлашћене организације којој је од стране 

МУП-а Србије пренето овлашћење за издавање 

овог доказа. 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 
 

 

 

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

 HACCP сертификат којим доказује 

да је у области, складиштења и 

трговине на велико јужним воћем и 

успоставио и применио HACCP 

систем   или 

- ISO 22000:2005  или одговарајући  

 

 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

А) HACCP  или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005 или 

одговарајући 

 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1 Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   12 

(дванаест) месеци од дана отварања понуде. 

2. Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 

4. Приложити спецификације производа за све 

производе.  
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 8. – Сладолед 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних  и 

додатних услова 

1. 
Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

 

 

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); 

 

Правна лица: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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверењана длежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

пооснову изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу  изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

 

4. 
Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини и да нема 

забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама). 

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине  и 

којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац X 

конкурсне документације). 

Уколико понуду подноси група понуђача 

изјаву достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да поседује најмање два  доставна 

возила са термоизолацијом и 

расхладним уређајем за транспорт 

робе у одговарајућем 

температурном режиму . 

 

 

 

 

  

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)  као и  

- Уверење о испитивању возила издато од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја о 

уграђеном расхладном уређају или  

важећи Атест/Уверење о уграђеном 

расхладном уређају на возилу издато од 
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  овлашћене организације којој је од стране 

МУП-а Србије пренето овлашћење за издавање 

овог доказа. 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 

 

 

 

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

А)  HACCP сертификат којим 

доказује да је у области, прераде, 

паковања,  складиштења и трговине 

на велико смрзнутом 

робом(сладолед)и  успоставио и 

применио HACCP систем и 

-  сертификат ISO9001:2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у 

сагласности са траженим системом  

   са истом облашћу сертификације 

као и НАССР или 

- ISO 22000:2005 којим су 

обухваћени како HACCP тако и ISO 

стандарди  са горе наведеном 

облашћу  

Понуђач доставља важеће сертификате: 

HACCP и ISO9001:2008(2015) или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005  

Уколико понуђач није произвођач у обавези 

је да достави: 

А) купопродајни уговор или уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са 

произвођачем 

Б) важеће сертификате издате произвођачу 

 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

  
 

 

Остали додатни услови: 

1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде.  

2. важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 

4. Приложити спецификације производа за све 

производе.  
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Партија 9. – Конзервисано воће и поврће 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних  и 

додатних услова 

1. 
Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

 

 

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); 

 

Правна лица: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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверењана длежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

пооснову изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу  изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини и да нема 

забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама). 

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине  и 

којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац X 

конкурсне документације). 

Уколико понуду подноси група понуђача 

изјаву достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да располаже са  најмање два  

доставна возила за испоруку 

предметних добара.  

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу 

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ. 
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6. 

Понуђач мора да поседује: 

А)  HACCP сертификат којим 

доказује да је у области, 

прoизводње и  конзервисање 

поврћа и воћа  и  успоставио и 

применио HACCP систем и 

-  сертификат ISO9001:2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у 

сагласности са траженим системом  

   са истом облашћу сертификације 

као и НАССР или 

- ISO 22000:2005 којим су 

обухваћени како HACCP тако и ISO 

стандарди  са горе наведеном 

облашћу или FSSC 22000  са истом 

облашћу сертификације  

Понуђач доставља важеће сертификате: 

 

 HACCP и ISO9001:2008(2015) или  

     важећи сертификат  ISO 22000:2005 или  

FSSC 22000  стандард са траженом  

облашћу сертификације  

 

Уколико понуђач није произвођач у обавези 

је да достави: 

А) купопродајни уговор или уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са 

произвођачем 

Б) важеће сертификате издате произвођачу 

 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

7  

 

 

Остали додатни услови: 

1) Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 

17025:2006 и акредитација лабораторије  

у пуном обиму да би се видело да ли 

лабораториске анализе радиле по 

акредитованим методама за предметна 

добра. 

2) Приложити спецификације производа за све 

производе. 

3) Приложити копије декларације за  све 

производе. 

 
 

 

Напомена: Изабрани понуђач је у обавези да приликом сваке прве испоруке 

одређеног добра из спецификације, достави лабораторијске извештаје издате од 

стране акредитоване лабораторије,  о здравственој исправности производа , 

сходно условима прописаним Законом о безбедности хране и позитивним 

прописима за сва добра која су предмет набавке. 
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ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Партија 10. – СОКОВИ 

Р.бр. ОБАВЕЗНИ  И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Докази о испуњености обавезних и 

додатних  услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда: 

Предузетници: извод изрегистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

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); 

 

 
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

посебног одељења за организован 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 за 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 
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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. 

 

 

 

 

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); 

 

Правна лица:УверењеПореске 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.  

Предузетници:уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверењана длежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе пооснову 

изворнихлокалних јавнихприхода; 

Физичка лица:уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу  изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда; 

4. Да је понуђач приликом 

састављања своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду , 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средини, и да 

нема забрану обављања делатности 

која је ја снази у време подношења 

понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама)  

Потписана и оверена изјава о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине  и којом 

гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуда ( Образац XI конкурсне 

документације). 
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5. 

 

 

Да располаже са  најмање два  

доставна возила. 

 

Доказ : 

Очитане саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања, а уколико понуђач није у 

саобраћајним дозволама наведен као власник 

возила, поред важећих саобраћајних дозвола 

понуђачи достављају и правни основ 

коришћења истих (фотокопију уговора о 

купопродаји, уговора о закупу, уговора о 

лизингу)   

       Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да група понуђача испуњава овај 

услов кумулативно и достави доказ.        

 

 

6. 

Понуђач мора да поседује: 

А)  HACCP сертификат којим доказује 

да је у области производње сокова и 

безалкохолних напитака  

успоставио и применио HACCP 

систем  

-  сертификат ISO9001: 2015  којим 

понуђач потврђује да је систем 

менаџмента квалитетом  који  је 

успоставио и примењује у сагласности 

са траженим системом  са истом 

облашћу сертификације као и систем 

НАССР  или 

- ISO 22000:2005 или одговарајући 

којим су обухваћени како HACCP тако 

и ISO стандарди  са горе наведеним 

обимом сертификације . 

Понуђач доставља важеће сертификате: 

- HACCP и ISO9001:2015 или  

 -    важећи сертификат  ISO 22000:2005  

или одговарајући. 

Уколико понуђач наступа самостално или 

са подизвођачима, неопходно је да понуђач 

самостално испуни овај услов и достави 

доказ. 

Уколико понуђачи наступају као група, 

потребно је да сваки члан из групе 

понуђача испуњава овај услов  и достави 

доказ.  

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Остали додатни услови:  

 
1. Потврде надлежног органа ( лабораторија 

која је акредитована од стране Акредитованог 

тела Србије за физичка, хемијска, сензорска и 

микробиолошка испитивања хране у скаду са 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

17025:2006, тј. резултате анализа на параметре 

квалитета и микробиолошке исправности за 

сваки производ, која није старија од   6 (шест) 

месеци од дана отварања понуде. 

2. Важећи уговор са акредитованом 

лабораторијом по SRPS ISO/IEC 17025:2006 и 

акредитација лабораторије  у пуном обиму да 

би се видело да ли лабораториске анализе 

радиле по акредитованим методама за 

предметна добра. 

3. Приложити копије декларације за  све 

производе. 
4. Приложити спецификације производа за све 

производе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 

промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

 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, 2 и 4)  Закона 

и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

озвршити преко подизвођача . 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, у складу са чланом 81. Закона  сваки  

понуђач  из  групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1, 2 и 4) Закона, услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, у складу и на 

начин захтеван конкурсном документацијом исказан у претходном табеларном 

приказу за сваку партију понаособ. 
 

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 оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од 

осталих понуђача. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе из чл.75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 

Закона, који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што 

је понуђач дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци јавно 

доступни. 

 

Као доказ о извршеном упису у Регистар, понуђач доставља копију Решења 

регистратора о извршеном упису.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

 

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 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која   наступи   до   

доношења   одлуке,   односно   закључења   уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

1. 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“. 

 

2. 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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,  и исти рок важења понуде 

наручилац ће одлуку о додели уговора донети жребом. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената  за ЈН број 

Д-2-19 за партију 1. – Риба и рибље прерађевине 

 

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 који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1. – Риба и рибље прерађевине 

 

Предмет јавне набавке  
Јед. 

мере 
Кол. 

Назив 

произвођача 

Комерцијални 

назив добра 
Риба ослић (300 – 500 гр/ком) кг 2500   

Филети сома – бели (обрађени 

са глазуром до 20%)  

кг 1500   

Филети ослића (суво 

смрзнути  - без глазуре) 

кг 3000   

Рибља пљескавица 60гр кг 3000   

Сардина-125 гр („easyopen“ – 

лакоотварајућа  конзерва) 

ком 4000   

Туњевина - 170 гр- 

(„easyopen“ – лакоотварајућа 

конзерва) 

ком 4000   

Фишфингерс (рибљи шћитапи 

) 25г-комад 

кг 1200   

Риба скуша 200гр кг 1500   

Рибља паштета  од 50 гр. ком. 6000   

Пастрмка замрзута очишћена 

(тежина по комаду од 200- 250 

гр) 

кг 1500   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 
* 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

Рок и начин плаћања: 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде: 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

  

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 2. – Роба широке потрошње.  

 

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 који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 2. – Роба широке потрошње  

 

Предмет јавне набавке  
Јед. 

мере 
Кол. 

Назив 

произвођача 

Комерцијалн

и назив добра 

Зачинска  паприка слатка црвена  (паковање 

1 кг) 

кг 300   

Туцана(крупно млевена ) љута паприка 

(паковање 1кг) 

кг 200   

Палента кукурузна  (паковање 1 кг  или 0,75 

кг) 

кг 340   

Бибер  црни млевени у кеси –( паковање 

1кг) 

кг 120   

Бибер црни  у зрну  кесица (паковање 5гр) ком 50   

Бонжита (или еквивалернт) (паковање 25гр)  ком 40000   

Ванилин шећер са 1% ванилина  (паковање 

10 гр) 

ком 3000   

Винобран (паковање 5 кг) кг 25   

 Пшенични гриз (паковање 0, 5 кг или 1 кг) кг 40   

Какао прах са редукованим  садржајем 

масти  (паковање 100 гр) 

кг 50   

Пудинг-Прашкаста смеша за прављење 

пудинга од ваниле ,чоколаде ,јагоде 

(паковање 0, 5 кг или 1 кг) 

кг 320   

Еурокрем (или еквивалент) (паковање 100 

гр) 

ком 13500   

Зачин-додатак јелима са поврћем или 

аромом поврћа  (паковање 0,25 кг, 0,5 кг  

или 1 кг) 

кг 1900   

Јестивоуље (зејтин) – . (паковање 1 лит) лит 27000   

Палмино уље (паковање 20 лит) лит 3850   

Кечап -(паковање 100 гр) ком 11600   

Кечап – (паковање 0, 5 кг) ком 2100   

Кекс  (паковање 1 кг) кг 30   

Коре за питу и баклаву (паковање 0,5 кг) кг 1100   

Квасац свежи (паковање 0,5 кг) кг 850   

Колач  „Seven days ( или 

еквивалент)(паковање 30 гр) 

ком 35000   

Крем банана (паковање 20гр) кг 250   

Лимонтус – кесица (паковање 10 гр) ком 1750   

Ловоров лист  -  кесица(паковање 10 гр) ком 720   

Мајонез  боца – (паковање 0,5 кг) ком 1500   

Макарона-цевчице (паковање 0,4 или 0,5 кг) кг 2150   

Мармелада  мешана – (паковање 30 гр) ком 11050   

Мармелада у кантици мешана – (паковање 3 

кг) 

кг 100   

Мед – (паковање 25гр) ком 8400   
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Наполитанка (паковање 25гр до 30 гр) ком 45500   

Оригано – кесица  (паковање 3гр) ком 500   

Пиринач (паковање   25 кг) кг 7000   

Соја (комадићи, љуспице – паковање 10 кг) кг 55   

Концентрат супе кокошје (паковање 1 кг) кг 410   

Концентрат супе говеђе  (паковање 1 кг) кг 490   

Со кухињска (паковање 5 кг ,10кг или 50 кг) кг 7000   

Мирођија – кесица (паковање 10 гр) ком 750   

Мусли  воћни – (паковање 0,25 кг) кг 110   

Сирће  (паковање 1 лит) лит 7000   

Сенф – боца (паковање 0,5 кг) ком 550   

Суво  грожђе  безсемено  (паковање 100 гр) кг 70   

Сусам семе  (паковање 100 гр)  кг 50   

Сода бикарбона – кесица(паковање 20гр) ком 700   

Фида домаћи резанци  (паковање 0,4 или 0,5 

кг) 

кг 2100   

Цимет кесица  (паковање 5гр) ком 750   

Чај од нане у кутијама са 20 филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кутиј

а 

400   

Ртањски чај у кутијама од 20 филтер 

врећица 

(паковање 20гр) 

кутиј

а 

350   

Чај од хибискуса  у кутијамаса 20 филтер 

врећица 

(паковање 25гр) 

кутиј

а 

350   

Чај од бруснице у кутијама са 20 филтер 

врећица 

(паковање 30гр) 

кутиј

а 

350   

Чај од камилице у кутијамаса 20 филтер 

врећица 

(паковање 20гр) 

кутиј

а 

200   

Течна  чоколада – боца  (паковање 0,4  кг) ком 150   

Шећер кристал  (паковање 1кг или 50 кг) кг 5000   

Шећер у праху (паковање 0,25кг или 0,20 

кг) 

кг 250   

Шпагете (паковање 0,4 или 0,5 кг) кг 600   

Прашак за пециво – кесица (паковање 10 гр) ком 1300   

Минерална вода боца   ( паковање од 1,5 л) ком 600   

Негазирана вода боца   (паковање 0,5 лит)  ком 5000  

 

 

Есенција (паковање 1 лит) лит 300  

 

 

Кромпир пире инстант (паковање 5 кг) кг 2500  

 

 

Конзерванс-натријум бензоат (паковање 5 

кг) 

кг 45   

Суви квасац (паковање 0,5 кг)  кг 80   
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Млевени мак са додацима (паковање 0,2 кг) кг 25   

Кукурузно брашно (паковање 1 кг или 0,75 

кг) 

кг 350  
 

 

Смрзнуте питице са сиром (тежина по 

комаду 250 гр) 

кг 1000   

Смрзнуте питице са воћем (jaбука) - 

(тежина по комаду 250 гр) 

кг 100   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

Рок и начин плаћања 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

 

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 3. – Млеко и јогурт.  

 

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 који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 3. – Млеко и јогурт 

 

 

Предмет јавне набавке  Ј.м Кол. 
Назив 

произвођача 

Комерцијални 

назив добра 
Јогурт –  чаша (паковање 200 мл) ком 36000  

 

 

Јогурт флаша (паковање  од  500 мл) ком 10000  

 

 

Воћни јогурт (паковање 150 мл) ком 500  

 

 

Млеко слатко кеса пастеризовано 

(паковање 1 л) 

ком 7000  

 

 

Млеко слатко тетрапак (паковање 500 

мл) 

ком 18000  

 

 

Кисело млеко чаша (паковање 200 мл) ком 4000  

 

 

Млеко слатко тетрапак стерилисано 

(паковање 1 л) ком 

ком 200  

 

 

Павлака кисела чаша (паковање 700 мл) ком 100  

 

 

Чоколадно млеко тетрапак (паковање 

250 мл) 

ком 6000   

Топљени сир (паковање 17,5 гр/ком) ком 40000   

Бутер – (паковање 10 гр) ком 15400   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

Рок и начин плаћања 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 4. – Качкаваљ и сиреви.  

 

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 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

102/165 

  

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 4. – Качкаваљ и сиреви 

 

 

Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 
Назив 

произвођача 

Комерцијални 

назив добра 
Крем сир  (паковање 100 

гр) 

ком 10000  

 

 

Качкаваљ (погача) 

(паковање 1500 гр) 

кг 1800  

 

 

Качкаваљ вакуум – 

(паковање 100 гр) 

кг 1200  

 

 

Сир – ситан са 25% 

млечне масти(паковање 2 

кг) 

кг 1000  

 

 

Пуномасни меки бели сир 

(паковање 5 кг) 

кг 1500  

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

Рок и начин плаћања 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

Рок важења понуде 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

Напомена:* Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  *** Изабрани понуђач мора да пре прве испоруке сезонског воћа које је 

предмет набавке, достави лабораторијске извештаје издате од стране акредитоване 

лабораторије,  о здравственој исправности производа на садржај остатака (резидуа) 

тешких метала и пестицида, сходно условима прописаним Законом о безбедности 

хране и позитивним прописима.  

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                ___________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 5. –  Сезонско воће.  

 

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 

 

 

 

 

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 5. –  Сезонско воће 

 

 

Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 
Назив 

произвођача 

Земља 

порекла 

Бресква кг 4500   
Грожђе кг 7000   
Јабука кг 15000   
Јагода кг 1100   
Крушка кг 3500   

 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

 

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________              __________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 6. –  Јужно воће.  

 

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 

 

 

 

 

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 6. –  Јужно воће 

 

 

Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 
Назив 

произвођача 

Земља 

порекла 

Лимун кг 300   

Мандарина кг 2500   

Наранџа кг 2500   

Банана кг 2500   

Киви  кг 300   

 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

 

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________              __________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница и хране  за потребе исхране студената за ЈН број 

Д-2-19 за партију 7. – Смрзнути програм.  

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 

 

 

 

 

3) 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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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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5) 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 за партију 7. – Смрзнуто поврће: 

 

Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 
Назив 

произвођача 

Земља 

порекла 

Боранија смрзнута  

жута (паковање 10/1) 

кг 5500   

 

Ђувеч смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 7000   

 

Грашак смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 16000   

 

Кукуруз шећерац 

(паковање 10/1) 

кг 1500  

 

 

Помфрит смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 13000   

Броколи смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 2500   

Карфиол смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 2000   

Спанаћ мрзли 

(паковање 10/1) 

кг 1500   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а*  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом** 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца 

 

Напомена: * Уписати укупну цену понуде без ПДВ-а, која мора бити идентична 

укупној цени без ПДВ-а исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

  ** Уписати укупну цену понуде са ПДВ-ом, која мора бити идентична 

укупној цени са ПДВ-ом исказаној у обрасцу структуре цене (образац VII конкурсне 

документације). 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________ 
                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-2-19 

за партију 8. – Сладолед.  

 

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 

 

 

 

6) 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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7) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

Напомена:  
 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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8) 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 за партију 8. – Сладолед 

 

Предмет јавне набавке  Јед.мере Кол. 
Назив 

произвођача 

Комерцијални 

назив добра 

Сладолед укуса ваниле 

обогаћен сосом јагоде 

и какао преливом 
(бели ванила сладолед у 

картонској чашици, са 

страћатела ефектом у 

доњем делу масе и 

пенцил сосом јагоде. 

Врх облика купе, 

декорисан наизменично 

смеђим какао преливом 

и сосом јагоде) 

ком 8.500 

  

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

 

Рок важења понуде 

 

 

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од 

2 дана од дана требовања. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-2-19 

за партију 9. – Конзервисано воће и поврће.  

 

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 

 

 

 

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

Напомена:  
 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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3) 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 за партију 9. – Конзервисано воће и поврће 

Предмет јавне набавке  
Јед. 

мер

е 

Кол

. 

Назив 

произвођача 

Земља 

порекла 

Боранија  конзервирана ( лименка 5к) ком 50   

 
Грашак конзервиран ( лименка 5кг)  ком 70   

 
Ђувеч конзервиран ( лименка 5кг) ком 50   

 
Цвекла конзервирана ( лименка 5кг) ком 1000  

 

 

Печурке   мариниране ( паковање 4,7 

кг) 

кг 2000   

Парадајз пире  ( лименка 5кг) ком 550   
Компот конзервирани од ољуштене 

брескве мање сладак (лименка 5кг ) 

ком 200   

Компот конзервирани  ананас мање 

сладак (лименка 5кг) 

ком 200   

Компот конзервирани шљива мање 

сладак (лименка 5кг) 

ком 300   

 
Краставац  конзервирани (лименка 

5кг) 

ком 500   

Мешана конзервирана салата 

(лименка 5кг) 

ком 150   

Конзервирани филети паприке 

(лименка 5кг) 

ком 500   

 

Укупна цена без ПДВ-а   

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

Рок важења понуде  

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од 2 дана 

од дана требовања. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________ 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прехрамбених 

производа – животних намирница за потребе исхране студената за ЈН број Д-2-19 

за партију 10. – Сокови.  

 

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 

 

 

 

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

Напомена:  
 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког подизвођача. 
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3) 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 за партију 10. – Сокови 

 

Предмет јавне набавке  
Јед. 

мере 
Кол. 

Назив 

произвођача 

Комерцијални 

назив добра 

Сок  наранџа  (паковање 

0,2лит) 

ком 85000   

 
Сок  јабука (паковање 0,2лит) ком 30000   

 
Сок  бресква (паковање 0,2лит) ком 85000   

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања до 45 дана од дана пријема 

рачуна 

Рок важења понуде  

Место и начин испоруке: Франко магацин наручиоца истоварено, у року од 2 дана 

од дана требовања. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 1: - РИБА И РИБЉЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ  

 

Предмет јавне 

набавке  

Јед. 

Мере 
кол. 

Цена по 

јед.мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 

Риба ослић (300 

– 500 гр/ком) 

кг 2500  
 

   

Филети сома – 

бели (обрађени 

са глазуром до 

20%)  

кг 1500 

 
 

   

Филети ослића 

(суво смрзнути  

- без глазуре) 

кг 3000 
 

 
   

Рибља 

пљескавица 

60гр 

кг 3000 

    

Сардина-125 гр 

(„easyopen“ – 

лакоотварајућа  

конзерва) 

ком 4000 

 
 

   

Туњевина - 170 

гр- („easyopen“ – 

лакоотварајућа 

конзерва) 

ком 4000 

 
 

   

Фишфингерс 

(рибљи шћитапи 

) 25г-комад 

кг 1200 

    

Риба скуша 

200гр 

кг 1500 
 

 
 
 

  

Рибља паштета  

од 50 гр. 

ком. 6000 
    

Пастрмка 

замрзута 

очишћена 

(тежина по 

комаду од 200- 

250 гр) 

кг 1500 

    

 
УКУПНО: 

 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 
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• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Понуђач: 

м.п. _____________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 2: - Роба широке потрошње  

 

Предмет јавне 

набавке  
Ј.м. кол. 

Цена по 

ј.м без 

ПДВ-а 

Цена по 

ј.м са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Зачинска  паприка 

слатка црвена  

(паковање 1 кг) 

кг 300  
 
 

   

Туцана(крупно 

млевена ) љута 

паприка (паковање 

1кг) 

кг 200 
 
 
 

   

Палента кукурузна  

(паковање 1 кг  или 

0,75 кг) 

кг 340  
 
 

   

Бибер  црни млевени 

у кеси –( паковање 

1кг) 

кг 120  
 
 

   

Бибер црни  у зрну  

кесица (паковање 

5гр) 

ком 50 

    

Бонжита (или 

еквивалернт) 

(паковање 25гр)  

ком 40000 

    

Ванилин шећер са 

1% ванилина  

(паковање 10 гр) 

ком 3000 

    

Винобран (паковање 

5 кг) 

кг 25 
    

 Пшенични гриз 

(паковање 0, 5 кг 

или 1 кг) 

кг 40 

    

Какао прах са 

редукованим  

садржајем масти  

(паковање 100 гр) 

кг 50 

    

Пудинг-Прашкаста 

смеша за прављење 

пудинга од ваниле 

,чоколаде ,јагоде 

(паковање 0, 5 кг 

или 1 кг) 

кг 320 
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Еурокрем (или 

еквивалент) 

(паковање 100 гр) 

ком 13500  
 
 

 

   

Зачин-додатак 

јелима са поврћем 

или аромом поврћа  

(паковање 0,25 кг, 

0,5 кг  или 1 кг) 

кг 1900 

    

Јестивоуље (зејтин) 

– . (паковање 1 лит) 

лит 27000 
    

Палмино уље 

(паковање 20 лит) 

лит 3850 
    

Кечап -(паковање 

100 гр) 

ком 11600 
    

Кечап – (паковање 0, 

5 кг) 

ком 2100  
 
 

   

Кекс  (паковање 1 

кг) 

кг 30 
    

Коре за питу и 

баклаву (паковање 

0,5 кг) 

кг 1100 

    

Квасац свежи 

(паковање 0,5 кг) 

кг 850 
    

Колач  „Seven days ( 

или 

еквивалент)(паковањ

е 30 гр) 

ком 35000 

    

Крем банана 

(паковање 20гр) 

кг 250 
    

Лимонтус – кесица 

(паковање 10 гр) 

ком 1750 
    

Ловоров лист  -  

кесица(паковање 10 

гр) 

ком 720 

    

Мајонез  боца – 

(паковање 0,5 кг) 

ком 1500 
    

Макарона-цевчице 

(паковање 0,4 или 

0,5 кг) 

кг 2150 

    

Мармелада  мешана 

– (паковање 30 гр) 

ком 11050 
    

Мармелада у 

кантици мешана – 

(паковање 3 кг) 

кг 100 

    

Мед – (паковање 

25гр) 

ком 8400 
    

Наполитанка 

(паковање 25гр до 

30 гр) 

ком 45500 
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Оригано – кесица  

(паковање 3гр) 

ком 500 
    

Пиринач (паковање   

25 кг) 

кг 7000 
    

Соја (комадићи, 

љуспице – паковање 

10 кг) 

кг 55 

    

Концентрат супе 

кокошје (паковање 1 

кг) 

кг 410 

    

Концентрат супе 

говеђе  (паковање 1 

кг) 

кг 490 

    

Со кухињска 

(паковање 5 кг ,10кг 

или 50 кг) 

кг 7000 

    

Мирођија – кесица 

(паковање 10 гр) 

ком 750 
    

Мусли  воћни – 

(паковање 0,25 кг) 

кг 110 
    

Сирће  (паковање 1 

лит) 

лит 7000 
    

Сенф – боца 

(паковање 0,5 кг) 

ком 550 
    

Суво  грожђе  

безсемено  

(паковање 100 гр) 

кг 70 

    

Сусам семе  

(паковање 100 гр)  

кг 50 
    

Сода бикарбона – 

кесица(паковање 

20гр) 

ком 700 

    

Фида домаћи 

резанци  (паковање 

0,4 или 0,5 кг) 

кг 2100 
 
 

   

Цимет кесица  

(паковање 5гр) 

ком 750 
    

Чај од нане у 

кутијама са 20 

филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кут

ија 
400 

    

Ртањски чај у 

кутијама од 20 

филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кут

ија 
350 

    

Чај од хибискуса  у 

кутијамаса 20 

филтер врећица 

(паковање 25гр) 

кут

ија 
350 
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Чај од бруснице у 

кутијама са 20 

филтер врећица 

(паковање 30гр) 

кут

ија 
350 

    

Чај од камилице у 

кутијамаса 20 

филтер врећица 

(паковање 20гр) 

кут

ија 
200 

    

Течна  чоколада – 

боца  (паковање 0,4  

кг) 

ком 150 

    

Шећер кристал  

(паковање 1кг или 

50 кг) 

кг 5000  
 

 
   

Шећер у праху 

(паковање 0,25кг 

или 0,20 кг) 

кг 250 

    

Шпагете (паковање 

0,4 или 0,5 кг) 

кг 600 
    

Прашак за пециво – 

кесица (паковање 10 

гр) 

ком 1300 

    

Минерална вода 

боца   ( паковање од 

1,5 л) 

ком 600 

    

Негазирана вода 

боца   (паковање 0,5 

лит)  

ком 5000 

    

Есенција (паковање 

1 лит) 

лит 300 
    

Кромпир пире 

инстант (паковање 5 

кг) 

кг 2500 

    

Конзерванс-

натријум бензоат 

(паковање 5 кг) 

кг 45 

    

Суви квасац 

(паковање 0,5 кг)  

кг 80 
    

Млевени мак са 

додацима (паковање 

0,2 кг) 

кг 25 

    

Кукурузно брашно 

(паковање 1 кг или 

0,75 кг) 

кг 350 

    

Смрзнуте питице 

са сиром (тежина 

по комаду 250 гр) 

кг 1000 
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Смрзнуте питице 

са воћем (jaбука) - 

(тежина по комаду 

250 гр) 

кг 100 

    

УКУПНО: 
 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Понуђач: 

м.п. _____________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 3: - МЛЕКО И ЈОГУРТ 

 

Предмет 

јавне 

набавке  

Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Јогурт –  чаша 

(паковање 200 

мл) 

ком 36000 
    

Јогурт флаша 

(паковање  од  

500 мл) 

ком 10000 
    

Воћни јогурт 

(паковање 150 

мл) 

ком 500 
    

Млеко слатко 

кеса 

пастеризовано 

(паковање 1 л) 

ком 7000 

    

Млеко слатко 

тетрапак 

(паковање 500 

мл) 

ком 18000 

    

Кисело млеко 

чаша (паковање 

200 мл) 

ком 4000 
    

Млеко слатко 

тетрапак 

стерилисано 

(паковање 1 л) 

ком 

ком 200 

    

Павлака кисела 

чаша (паковање 

700 мл) 

ком 100 
    

Чоколадно 

млеко тетрапак 

(паковање 250 

мл) 

ком 6000 

    

Топљени сир 

(паковање 17,5 

гр/ком) 

ком 40000 

    

Бутер – 

(паковање 10 

гр) 

ком 15400 

    

 
УКУПНО: 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са траженим 

количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке без 

ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5. са 

траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати укупну цену предмета набавке 

са ПДВ-ом. 

 

 

 

Понуђач: 

м.п. __________________ 

      
                                                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 4: - КАЧКАВАЉ И СИРЕВИ 

Предмет јавне 

набавке  
Ј.м Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Крем сир  

(паковање 100 гр) 

ком 10000 
    

Качкаваљ 

(погача) 

(паковање 1500 

гр) 

кг 1800 

    

Качкаваљ вакуум 

– (паковање 100 

гр) 

кг 1200 

    

Сир – ситан са 

25% млечне 

масти(паковање 2 

кг) 

кг 1000 

    

Пуномасни меки 

бели сир 

(паковање 5 кг) 

кг 1500 

    

 
УКУПНО: 

 
 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са траженим 

количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке без 

ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5. са 

траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати укупну цену предмета набавке 

са ПДВ-ом. 

 

 

 

Понуђач: 

м.п. __________________ 

      
                                                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

ПАРТИЈА 5. – СЕЗОНСКО ВОЋЕ  

 

 

Предмет 

јавне 

набавке  

Јед. 

мер

е 

Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Бресква кг 4500     

Грожђе кг 7000     

Јабука кг 15000     

Јагода кг 1100     

Крушка кг 3500     
 

УКУПНО: 
 

 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Понуђач: 

                                                                                    м.п. _________________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

ПАРТИЈА 6. – ЈУЖНО ВОЋЕ 

 

 

Предмет 

јавне 

набавке  

Јед. 

мер

е 

Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 

Лимун кг 300     

Мандарина кг 2500     

Наранџа кг 2500     

Банана кг 2500     

Киви  кг 300     
 

УКУПНО: 
 

 
 

 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са траженим 

количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке без 

ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5. са 

траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати укупну цену предмета набавке 

са ПДВ-ом. 

 

 

 
 

Понуђач: 

                                                                        м.п. __________________________ 

                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 7 – СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

 

Предмет јавне 

набавке  

Јед. 

мер

е 

Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 

Боранија 

смрзнута  жута 

(паковање 10/1) 

кг 5500 

    

Ђувеч смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 7000 
    

Грашак 

смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 16000 

    

Кукуруз 

шећерац 

(паковање 10/1) 

кг 1500 

    

Помфрит 

смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 13000 

    

Броколи 

смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 2500 

    

Карфиол 

смрзнути 

(паковање 10/1) 

кг 2000 

    

Спанаћ мрзли 

(паковање 10/1) 

кг 1500 
    

УКУПНО:  
 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 
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• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

                                                                                       

Понуђач: 

                                                                       м.п. _____________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 8. –СЛАДОЛЕД  

Предмет јавне 

набавке  
Ј.м. Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 

Сладолед укуса 

ваниле 

обогаћен сосом 

јагоде и какао 

преливом (бели 

ванила сладолед 

у картонској 

чашици, са 

страћатела 

ефектом у 

доњем делу 

масе и пенцил 

сосом јагоде. 

Врх облика 

купе, декорисан 

наизменично 

смеђим какао 

преливом и 

сосом јагоде) 

ком 8.500    
 
 

УКУПНО:  
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

                                            

Понуђач: 

                                                                     м.п. ___________________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 9 – КОНЗЕРВИСАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

Предмет јавне 

набавке  

Јед. 

мере 
Кол 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Боранија  

конзервирана ( 

лименка 5к) 

ком 50 
    

Грашак 

конзервиран ( 

лименка 5кг)  

ком 70 
    

Ђувеч конзервиран 

( лименка 5кг) 
ком 50 

    

Цвекла 

конзервирана ( 

лименка 5кг) 

ком 1000 
    

Печурке   

мариниране ( 

паковање 4,7 кг) 

кг 2000 
    

Парадајз пире  ( 

лименка 5кг) 
ком 550     

Компот 

конзервирани од 

ољуштене брескве 

мање сладак 

(лименка 5кг ) 

ком 200 

    

Компот 

конзервирани  

ананас мање сладак 

(лименка 5кг) 

ком 200 

    

Компот 

конзервирани 

шљива мање сладак 

(лименка 5кг) 

ком 300 

    

Краставац  

конзервирани 

(лименка 5кг) 

ком 500 

 

 
 
 
 

  

Мешана 

конзервирана 

салата (лименка 

5кг) 

ком 150 

 

 
 
 
 
 

  

Конзервирани 

филети паприке 

(лименка 5кг) 

ком 500 

 

 
 
 
 

  

 
УКУПНО: 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Понуђач: 

                                                                       м.п. _____________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 10 – СОКОВИ 

 

Предмет јавне 

набавке  

Јед. 

мер

е 

Кол. 

Цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

УКУПНО са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3 х 4) 7 (3 х 5) 
Сок  наранџа  

(паковање 0,2лит) 

ком 85000 
    

Сок  јабука 

(паковање 0,2лит) 

ком 30000 
    

Сок  бресква 

(паковање 0,2лит) 

ком 85000 
    

 
УКУПНО: 

 
 

 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони 4. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 5. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке 

• у колони 6. Уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 

и то тако што ће  помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 4. са 

траженим количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а 

• у колони 7. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5. са траженим количинама наведеним у колони 3. а затим уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач: 

                                                                       м.п. _____________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

партију (навести број и назив партије за коју се подноси понуда) 

__________________________________________________________________________ 

у поступку јавне набавке бр. Д-2-19, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

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

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија образац копирати и 

доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 

 Достављање овог обрасца није обавезно.         

 

 

 

Датум: М.П.  Понуђач 

   

              (потпис овлашћеног лица) 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара - животних намирница за потребе исхране студената, 

јн.бр. Д-2-19 за партију ___________________________________________________ 

(навести број и назив партије)  поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 

*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, иста се може копирати у довољном 

броју примерака и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

*Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија образац копирати и 

доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 
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X 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...............................................................................................................................

[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - животних намирница 

за потребе исхране студената, јн.бр. Д-2-19, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

_____________________                        М.П.                         __________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија образац копирати и 

доставити за сваку партију за коју се подноси понуда. 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА  

 
МОДЕЛ УГОВОРА за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 

 Уговорне стране: 

 1. Студентски центар Ниш, ул. Александра Медведева бр. 2, мат.бр: 07185456, ПИБ: 

101858251, бр.т.рн: 840-561661-35 код Управе за трезор, ЈБКЈС 02323 , с једне стране 

као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), а који при закључивању овог Уговора 

заступа директор мр Раде Рајковић и 

 2. _______________________________________________ из _____________________, 

ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, ПИБ: _________________, 

бр.т.рн: _________________________, код ________________________ банке с друге 

стране као понуђач (у даљем тексту: Добављач), а коју при закључивању овог Уговора 

заступа директор _______________________________ под следећим условима:  

 

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 2. _____________________________ из _____________________, 

ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: 

___________, ПИБ: _________________, бр.т.рн: _________________________, код 

________________________ банке с друге стране као понуђач (у даљем тексту: 

Добављач), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор 

_______________________ и који под следећим условима заједнички наступа са: 

 2.1. _____________________________________________ из _____________________, 

ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: 

____________________________________, ПИБ: _________________, кога заступа 

_______________________________.  

2.2. ______________________________________________ из _____________________, 

ул.__________________ бр. ___, мат.бр: _______________, шифра делатности: 

________________________________________, ПИБ: _________________, кога 

заступа _______________________________. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

 - Да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама("Сл.гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда за испоруку 

добара спровео отворени поступак јавне набавке, ред. бр. ЈНБР 2-19 у предмету 

набавке прехрамбених производа – животних намирница за потребе исхране студената 

.  

- Да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду број 

__________________________ од _______________ 2019. године за партију бр.______, 

која је заведена код Наручиоца под бројем ___________ (попуњава Наручилац) од 

_______ 2019. године (попуњава Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и 

саставни је део овог Уговора. 

 -Да понуда Добављача у потпуности одговара техничким карактеристикама из 

конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 

Уговора.  

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава 

Наручилац) од _________________ 2019. године (попуњава Наручилац) доделио 

уговор о јавној набавци Добављачу и да је истекао рок за подношење захтева за 

заштиту права.  
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Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка прехрамбених производа – животних намирница за 

потребе исхране студената  (у даљем тексту: добара) која је ближе одређена усвојеном 

понудом Добављача, датој у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 2-19 за партију 

бр. ________ која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), 

Техничким условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре 

цена (Прилог 2. овог Уговора). 

 Добављач наступа са подизвођачем ____________________________ из 

_________________ ул. _______________________________, који ће делимично 

извршити предметну набавку и то у делу ________________________. 

 

Члан 2. 

Уговор се закључује по јединичним ценама добара која чини предмет Уговора и 

утврђене су у понуди Добављача из Прилога 1. овог Уговора.  

Коначна вредност уговора ће се утврдити обрачуном стварно испоручене количине 

добара по уговореним јединичним ценама из Прилога 2. овог Уговора, с тим да тако 

укупна вредност не може прећи износ од ******** динара датог у понуди,  за партију 

за коју се уговор закључује. На утврђену вредност, уговара се порез на додату 

вредност, у складу са законом.  

Јединичном ценом из Прилога 2. овог Уговора је обхваћена цена добара на коју се 

односи и зависни трошкови продаје: трошкови амбалаже и паковања, утовара, 

транспорта и истовара на месту предаје добара у магацин Наручиоца. 

 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 

Члан 3. 

 Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 

Финансијским планом за 2019. годину за ову намену. За део реализације уговора који 

се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава 

предвиђених Законом о буџету РС за 2020.г. уколико исти буде усвојен или Одлуком о 

привременом финансирању.  

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 

преузимања обавеза од стране Наручиоца.  

 

Члан 4. 

 Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 

–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење 

уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр Д-2-19 

 

152/165 

  

 

 

Члан 5. 

 Након закључења уговора Наручилац може да дозволи промену цене на више или 

ниже само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Промену цена може да 

иницира како Наручилац тако и Добављач.  

Право на корекцију цене продавац стиче након истека рока важности понуде и то само 

из објективних разлога, тј. у случају промена цена на тржишту роба и услуга 

(промена цена сировина, енергената и других трошкова производње – свих улазних 

елемената који утичу на висину трошкова набавке предметних добара), с тим што је 

понуђач у обавези да достави образложени писмени захтев за корекцију цена и то у 

случају промене цена на тржишту роба и услуга за више или мање од 5% од последње 

уговорене цене. 

Наручилац ће основаност захтева за промену цене добара ценити на основу 

%(процента) промене тржишних цена од дана отварања понуда до датума 

испостављања захтева за промену цена.  Репер за утврђивање оправданости упућеног 

захтева биће произвођачке, тј. тржишне цене понуђених добара у тренутку 

подношења понуде и произвођачке, тј. тржишне цене предметних добара у тренутку 

подношења захтева. Одговарајући проценат повећања/смањења цена, примениће се на 

уговорену цену. 

Страна која захтева корекцију цена обавезна је да другој страни достави захтев за 

промену цена са писаним образложењем да су се стекли услови за корекцију цене. 

Захтев мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена са 

траженим процентом увећања, односно смањења цена уз достављање одговарајућих 

ценовника. Друга страна даје сагласност на тражену промену цена уколико утврди да 

је тражена промена оправдана. 

Прималац захтева је у обавези да најкасније 7 (седам) дана од дана пријема захтева за 

промену цена, упућеног од друге уговорне стране, писмено одговори на поднети 

захтев. Наручилац не може одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно 

упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 

У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми – потписују 

изјаву о сагласности.  

Промењене, нове цене могу се примењивати само на будуће испоруке, односно 

примењиваће се од дана закључења изјаве о сагласности којим ће се регулисати 

промена цена. У случају смањења цене, Наручилац ће писмено обавестити продавца, 

с тим да ће се промењене цене примењивати од дана закључења изјаве о сагласности 

којим ће се регулисати промена цена. 

Уколико једна од уговорених страна не прихвати промену цена, овај уговор се може 

отказати са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о 

отказу. У току трајања отказног рока понуђач је дужан да испоручи добра по поднетим 

требовањима и по уговореним ценама. У супротном наручилац има право да активира 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 6. 

 Испоруке добара из члана 1. овог Уговора, Добављач ће вршити Наручиоцу у 

периоду од момента потписивања уговора до истека важности уговора и то 

сукцесивно сходно наруџбеници како је то одређено у конкурсној документацији 

Наручиоца. 
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Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Наручиоца, у 

року датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади 

Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.  

 

Члан 7. 

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак 

или је добро лошег квалитета, односно одступа од захтеваних услова, Наручилац ће 

доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да изврши неопходну 

замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији. 

 Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

 

Члан 8. 

 Добављач се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и стандарда 

важећих за робу која је предмет овог уговора, а све у складу са одредбама Закона о 

безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/09) и Правилника о општим и посебним 

условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

("Сл.гласник РС" бр. 72/2010), те да ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских 

органа као да их је добио од Наручиоца до момента преузимања уговорених роба у 

магацину Наручиоца.  

Добављач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 

Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да 

докаже да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног 

складиштења испоручене робе код Наручиоца. 

 

Члан 9. 

 Уколико Добављач не поступи у складу са чланом 4, 5, 6, 7 и 8 овог уговора, 

Наручилац има право једностраног раскида уговора без штетних последица по себе.  

Наручилац ће једнострано отказати уговор о купопродаји са Добављачем без штетних 

последица по себе, уколико у току трајања уговора 3 (три) пута записнички утврди 

недостатке у квалитету, квантитету или очигледних недостатака испоручених 

производа, уз отказни рок од 8 дана и истовремено ће реализовати меницу за добро 

извршење посла. 

Члан 10. 

 Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу 

исправности намирница у овлашћеној институцији у Нишу. Трошак анализа сноси 

Добављач уколико се тим испитивањем утврди одступање од траженог квалитета. 

Анализа ће се обављати у референтној лабораторији која врши услугу 

лабораторијског испитивања запослених, намирница и објеката код наручиоца. 

 У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може уједно бити и један 

од разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца.  

 

Члан 11. 

 Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној испоруци у року до 45 календарских 

дана од дана пријема исправног рачуна, а све у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 
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119/2012 и 68/2015) и то на текући рачун који ће Добављач назначити Наручиоцу у 

самој фактури. 

Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

 

 

 

Члан 13. 

Овај Уговор се примењује од __________________________ и закључује се за период 

до 15. априла 2020. године с тим да се може раније окончати утрошком предвиђених 

средстава за ову набавку. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће надлежан 

суд у Нишу.  

Члан 15. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (шест) истоветних примерака од којих по три примерка 

задржава свака уговорна страна. 

 

           За Добављача, М.П.                                                                    За Наручиоца,                                                                                   

МП  ___________________                                                      МП___________________                                     

 

Напомена:  

 Потребно је да понуђач попуни податке на првој страни, потпише и овери 

печатом овај модел уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора 

који ће бити закључен са изабраним понуђачем, с тим да ће исти бити 

прилагођен  називу партије и томе да ли добављач подноси заједничку понуду, 

понуду са подизвођачем или наступа самостално. 

 Уговор за партију 2 – Роба широке потрошње се примењује након истека 

важности уговора са претходним понуђачем, а најкасније почев од 17.09.2019. 

године. 

 Уколико понуђач подноси понуде за више партија,   образац „модела 

уговора“ може копирати у потребном броју примерака и уз сваку понуду 

исти доставити. 
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XII  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 
 

Понуђачи понуду достављају путем поште или лично на адресу Наручиоца, Студентски 

центар Ниш, Александра Медведева бр. 2.  у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

Понуде се подносе са назнаком - ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Д-2-19 са 

назнаком партије за коју се подноси понуда:  

- партија  ________________________,НЕ ОТВАРАТИ.” 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и 

презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду 

подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - 

представник групе понуђача. 

Понуђач ће обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повезати  у 

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

поједини листови, односно прилози. Средства финасијског обезбеђења морају се 

доставити у пластичној фолији која ће бити повезана са осталом траженом 

документацијом и у овом случају понуда ће се сматрати исправном.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
17.06.2019. године  до 10,00 часова.     

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 наручулац 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: 

 Образац понуде (попуњен, потписан  и оверен)  

 Модел уговора (попуњен, потписан и оверен) 

 Образац структуре цене са упутством како се попуњава 

 Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен) 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 Закона (попуњен, потписан 

и оверен) 

 Средство финансијког обезбеђења за озбиљност понуде (меница и менично 

овлашћење) 

 Све доказе захтеване конкурсном документацијом 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 

у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

- Понуде се подносе у посебној коверти  за сваку партију посебно 

Уколико понуђачи подносе понуду за две или више партија докази из чл. 75. Закона   

се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати 

за сваку партију посебно, док се докази о испуњености услова из чл. 76. Закона 

достављају  одвојено уз сваку партију за коју се подноси понуда.  

Свака партија је предмет посебног уговора. 

 

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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски центар 

Ниш, Александра Медведева бр. 2, 18000 Ниш,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра,  – прехрамбених производа, животних 

намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-2-19 године, партија 

______________  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра,  –  прехрамбених производа, животних 

намирница за потребе исхране студената, ЈН бр. – Д-2-19 године, партија 

_______________  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра,  – прехрамбених производа, животних 

намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-2-19, партија 

_________________  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, –  прехрамбених производа, 

животних намирница за потребе исхране студената , ЈН бр. – Д-2-19 године, партија 

___________________  - 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 који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  за  

сваку партију за коју подноси понуду 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 je 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) 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, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора као и: 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
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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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана (у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012) од дана испостављања фактуре, а којом је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 

 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 дана од дана упућеног требовања. 

Испорука ће се обављати најмање три пута недељно према требовању и динамици 

коју одреди Наручилац. 

Место испоруке добара: Франко магацин наручиоца истоварено, – на адресу 

наручиоца: Студентски центар Ниш, Градско поље бб. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

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 је урачуната цена предмета јавне набавке као и  испорука на назначеној адреси 

наручиоца,  тј.франко магацин наручиоца. 
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Промена цене: До промене цене предметних добара може доћи искључиво након 

истека наведеног рока важности  понуде, и то само из објективних разлога, тј. у 

случају промена цена на тржишту роба и услуга (промена цена сировина, енергената 

и других трошкова производње – свих улазних елемената који утичу на висину 

трошкова набавке предметних добара), с тим што је понуђач у обавези да достави 

образложени писмени захтев за корекцију цена и то у случају промене цена на 

тржишту роба и услуга за више или мање од 5% од последње уговорене цене. 

Наручилац ће основаност захтева за промену цене добара ценити на основу 

%(процента) промене тржишних цена од дана отварања понуда до датума 

испостављања захтева за промену цена.  Репер за утврђивање оправданости упућеног 

захтева биће произвођачке, тј. тржишне цене понуђених добара у тренутку 

подношења понуде и произвођачке, тј. тржишне цене предметних добара у тренутку 

подношења захтева. Одговарајући проценат повећања/смањења цена, примениће се на 

уговорену цену. 

Страна која захтева корекцију цена обавезна је да другој страни достави захтев за 

промену цена са писаним образложењем да су се стекли услови за корекцију цене. 

Захтев мора да садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена са 

траженим процентом увећања, односно смањења цена уз достављање одговарајућих 

ценовника. Друга страна даје сагласност на тражену промену цена уколико утврди да 

је тражена промена оправдана. 

Прималац захтева је у обавези да најкасније 7 (седам) дана од дана пријема захтева за 

промену цена, упућеног од друге уговорне стране, писмено одговори на поднети 

захтев. Наручилац не може одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно 

упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 

У случају прихватања захтева обе стране уговорнице у писаној форми – потписују 

изјаву о сагласности.  

 

Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, уговор се може 

раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о 

отказу. У току трајања отказног рока понуђач је дужан да испоручи добра по поднетим 

требовањима и по уговореним ценама. У супротном наручилац има право да активира 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

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

са чланом 92. Закона. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
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достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 

након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 

уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

Напомена: Понуђач доставља за сваку партију за коју подноси 

понуду меницу, менично овлашћење и потврду о регистацији исте.  

 

II Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

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

достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење 

уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. 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 nabavka@scnis.rs или факсом на број 018/231-339, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чену може да укаже наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Д-2-19, сваког 

радног дана  (понедељак – петак) од 07- 15 часова   . 

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. 

 

14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници. 

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.  

 

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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. 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 претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог захтева.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail nabavka@scnis.rs, факсом на број 018/231-339,  или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  

објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношења понуда, а након истека рока којим се оспорава врста 

поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 120.000,00 динара уколико се подноси пре  или након отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 

сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 

односи (набавка прехрамбених производа – животних намирница за потребе исхране 

студената број: Д-2-19), корисник: буџет Републике Србије.   

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

У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова чл. 9. став 1. 

тачка 17 као и Упутством Републичке комисије за заштиту права „Као доказ о уплати 

таксе“ у смислу члана 151. став 1. тачка 6. прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне тачке из члана 156. 

ЗЈН која садржи следеће: 

(1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) Да представља доказ о извршеној уплати републичке административне тачке (у 

потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум 

кад је уплата таксе реализована); 

(3) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

mailto:nabavka@scnis.rs
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(4) Број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) Шифра плаћања: 153  

(6) Позив на број: шифра или ознака јавне набавке (јн.бр. Д-2-19) 

(7) Сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке 

на коју се поднети захтев за заштиту права односи, као и назив наручиоца; 

(8) Корисник: буџет Републике Србије 

(9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) Потпис овлашћеног лица банке. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца 

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 

административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства Финансија, Управе 

за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом 

Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 

можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

18. 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.  
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XIII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ 
 
 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђач) 

 

из _________________________________ ул. __________________________ 

 

бр.л.к._______________________________________овлашћује се да у име  

 

________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 

из ____________________________, може да учествује у поступку доделе уговора за 

јавну набавку добара бр. Д-2-19 –  партију/е _______________________________ 

___________________________________________ (уписати број партије). 

 
 

 Пуномоћник има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 

се не може користити. 

 

 

 

 

Дана, ____________ 2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     П о н у ђ а ч 

м.п.___________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 
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XIV  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 

57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. Лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник РС“, бр. 43/2004, 

62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др.закон) и Одлуке о начину вршења 

принудне наплате с рачуна клијента („Сл.гласник РС“ бр. 14/2014 и 76/2016) 

 

ДУЖНИК _______________________________________________________________                                                   

                                      (назив и седиште понуђача)                                                            

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА/ЈМБГ ________________________________________ 

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА СА СЕДИШТЕМ БАНКЕ КОД КОЈЕ СЕ ВОДИ   

_________________________________________________________________________ 

ПИБ ПОНУЂАЧА / Регистарски број пољопривредног газдинства :_______________ 

 

И З Д А Ј Е 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Студентски центар Ниш  

                         18000 Ниш, Александра Медведева бр.2 

 

 Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серијски број менице 

________________________, попуњену  на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-

а, односно __________________________ динара,  као средство финансијског 

обезбеђења на име озбиљности понуде,  у поступку јавне набавке добара бр. Д-2-19 – 

набавка прехрамбених производа, животних намирница за потребе исхране студента, 

спроведеног од стране Студентског центра Ниш, а за партију 

__________________________________________, чији је рок важења 60 дана од дана 

отварања понуда. 

 Приложену меницу са доспећем „по виђењу“ и клаузулом „без протеста“  

доставите на наплату ______________________________ (назив банке понуђача) код 

које се води наш текући рачун број ___________________________ (текући рачун 

понуђача). 

 Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица  за потпис, 

сходно достављеном депо картону код _________________________________ (назив 

банке понуђача). 

 

Прилог: 

- 1 (једна) попуњена сопствена меница са серијским бројем: ______________________ 

- фотокопија депо картона 

- потврда о регистрацији менице.                     

Напомена: Меница и менично овлашћење се подноси за сваку партију посебно.  

Менично овлашћење копирати у потребном броју примерака у зависности од 

броја партија за које се подноси понуда. 

         м.п.         ________________________________ 

                ( потпис овлашћеног лица) 


