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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту: Закон) члан 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ број 86/15), Одлуке број: 1/2017-1 

ОП од 24.03.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 1/2017 ОП и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број 1/2017-2 ОП од 24.03.2017. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

3. Техничке карактеристике 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Обрасци понуде у конкурсној документацији: 

1. Образац понуде, подаци о понуђачу 

2. Образац трошкова припреме понуде 

3. Образац изјаве о независној понуди 

4. Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада 

и заштите животне средине 

5. Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења 

6. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни 

7. Модел уговора 

 

 

Рок за подношење понуда:    петак, 28.04.2017. до 12:00 сати 

Јавно отварање понуда:        петак, 28.04.2017.   у 15:00 сати 

 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца:  Црвени крст Чачак 

Адреса и седиште: Епископа Никифора Максимовића бр 10, Чачак 

Интернет страница: www.ckcacak.rs 

e-mail: crvenikrst032@open.telekom.rs 

Телефон: 032/372-689 фах: 032/372-559 

2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак обликован у 9 партија. 

Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: добра 

ЦПВ-15000000-храна, пиће  и сродни производи  

    03000000-пољопривредни производи,производи сточарства,рибарства,шумарства и сродни производи 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Намирнице за припремање хране обликована по партијама укупне процењене 

вредности 8.400.500,00 динара без ПДВ-а  и то: 

Партија 1-КОЛОНИЈАЛНА РОБА процењене вредности 550.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2-ХЛЕБ,КВАСАЦ,СЕНДВИЧИ процењене вредности 524.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3-СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА процењене вредности 720.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4-СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ процењене вредности 109.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5-МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКА процењене вредности 170.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 6-МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ процењене вредности 5.050.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 7-ПОВРЋЕ процењене вредности 682.500,00 динара без ПДВ-а 

Партија 8-СВЕЖЕ ВОЋЕ процењене вредности 430.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 9-ПИЋЕ процењене вредности 165.000,00 динара без ПДВ-а 

http://www.studentskicentarcacak.co.rs/


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1/2017 ОП 3/39 

 

 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:             
Предмет јавне набавке: НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ (редни број ЈН: 1/2017 ОП) за за рад народне 

кухиње и  осталих програма пословања Црвеног крста у Чачку обликован по партијама и то од 1 до 9 

 

Број партије Назив партије 
Назив и ознака из општег 

речника набавке 

 

1 

 

Колонијална роба 

 

15831000-шећер, 15612100-

пшенично брашно,15865000-

биљни чајеви,15614100-пиринач 

дугог зрна, 15800000-разни 

прехрамбени производи, 

15613300-производи од житарица, 

15851100-некувана тестетина, 

15842100-чоколада, 15842200-

чоколадни производи, 15872200-

зачини, 15872400-со,15555000-

сладолед15897200-производи у 

конзерви 

2 Хлеб,квасац и сендвичи 
15811100-хлеб, 15898000-

квасац15811510-сендвичи 

3 Свежа конзумна јаја 03142500-јаја. 

4 Сунцокретово уље 15411100-биљна уља 

 

5 

 

Млеко и производи од млека 

Млеко – 15511000, 15551000-

јогурт и други производи, 

15541000-стони сир, 15544000-

тврди сиреви 

6 Месо и месне прерађевине 

Свињетина – 15113000, Месне 

прерађевине – 15131700,  Риба у 

конзерви и друга припремљена 

риба 1524000015412100-

животињске масти15131220-

сланина, 15131410-шунка, 

15131500-производи од жив.меса, 

15131200-сушено, усољено, 

димљено или зачињено 

месо,15131130-кобасице. 

15112130-пилеће месо 

7 Поврће Поврће - 03221000 

8 

Свеже воће 

 

 

03222000-јабуке,03222322-крушке, 

03222220-поморанџе, 03222110-

банане 

9 Пиће 15980000-безаслкохолна пића 

                       

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци. 

 

5. Контакт: Црвени крст Чачак, Чачак, ул.Епископа Никифора Максимовића бр 10, факс: 032/372-662, e-mail: 

crvenikrst032@open.telekom.rs, радно време: 07:30-15:00 часова(од понедељка до петка). 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1/2017 ОП 4/39 

 

 

 

 

 2.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
Партија 1: КОЛОНИЈАЛНА РОБА 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 кристал шећер  паковање 1/1 кг 260 

2 кекс „петит бер“ или одговарајуће паковање 1/1 кг 130 

3 со паковање 50/1 кг 600 

4 со паковање 1/1 кг 130 

5 паприка млевена паковање 5/1 кг 70 

6 сода бикарбона паковање 1/1 кг 100 

7 цимет кесица 5гр ком 200 

8 ловор лист кесица ком 400 

9 бибер, паковање 1/1 кг 6 

10 сладолед у корнету (чоколада,јагода) ком 696 

11 чај воћни паковање 20/1 филтер врећица ком 75 

12 брашно 5/1 тип 400 ком 130 

13 кафа млевена паковање 200 гр кг 14 

14 шећер коцка паковање 1/1 кг 130 

15 пиринач паковање 1/1 кг 130 

16 кекс „ноблице“ или одговарајуће ком 87 

17 грисине „прима класик“ 40 гр или одговарајуће ком 203 

18 рибице „још“ или одговарајуће ком 203 

19 „фазон“наполитанке 25 гр или одговарајуће ком 203 

20 „свит“ чоколадице разни укуси или одговарајуће ком 203 

21 „смоки“ парти пак  или одговарајуће ком 203 

22 „плазма“ кекс 300 гр или одговарајуће ком 58 

23 „плазма“ кекс 150 гр или одговарајуће ком 58 

24 чоколада млечна „најлепше жеље“100 гр или одговарајуће ком 58 

25 „њамб“ чоко наполитанке или одговарајуће 220 гр ком 58 

26 „њамб“ какао наполитанке или одговарајуће 220 гр ком 58 

27 „7 days“ кроасани или одговарајуће 60 гр ком 87 

28 „еурокрем“ или одговарајуће 100гр ком 87 

29 карамел бомбоне 100 гр кг 7 

30 „марс“ чоколадица или одговарајуће ком 203 

31 „твикс“ чоколадица или одговарајуће ком 203 

32 кечап „полимарк“200 гр или одговарајуће ком 24 

33 мајонез„полимарк“200 гр или одговарајуће ком 24 

34 макарона 1/1 ком 130 

35 Ђувеч „флора“ или одговарајући 5/1 лименка ком 500 

Партија 2:ХЛЕБ,КВАСАЦ И СЕНДВИЧИ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 хлеб резани у кеси ком 3770 

2 свеж пекарски квасац  500гр кг 800 

3 Сендвич(кулен,качкаваљ,) ком 800 
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4 Сендвич(шунка,качкаваљ) ком 930 

 

Партија 3:СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 Свежа конзумна јаја „А“класа ком 60000 

Партија 4:СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 Сунцокретово уље 1/1 лит 860 

Партија 5: МЛЕКО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЛЕКА 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 кисело млеко чаша 180гр ком 7000 

2 Млеко у тетрапаку 250 мл ком 203 

3 Чоколадно млеко у тетрапаку 250 мл ком 203 

4 Јогурт чаша 180 мл ком 203 

5 Сир „фета“ или одговарајуће паковање 1/1 кг 24 

6 Сир „зденка“ или одговарајуће 140гр паковање 60 

Партија 6: МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 свеже свињско месо са коском I категорије кг 4900 

2 свињско шпиц ребро кг 1000 

3 сланина хамбуршка месната кг 1200 

4 
кобасица „српска“ или одговарајуће 

вакуум паков.1/1 
кг 

 

1200 

5 месни нарезак 0,150гр ком 9130 

6 јетрена паштета 0,150гр ком 9130 

7 пилеће месо-цело пиле класа А кг 2000 

8 сардине у уљу 125гр ком 9130 

9 Прашка шунка I категорије кг 12 

10 Суви врат I категорије кг 12 

11 Чајна кобасица I категорије кг 12 

12 Свињска маст 1/1 кг 600 

Свеже свињско месо: 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: једнодневно 

НАЧИН ПАКОВАЊА: у черецима, ПВЦ фолији 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  

-свињско месо, прва категорија СК 

-од фармске свиње тежине 100 - 110 кг 

-мишићно ткиво треба да буде светлоружичасте до светлоцрвене боје , а масно ткиво беле боје, својствене 

конзистенције 

-не сме бити непријатних, нити страних мириса дебљина остављеног слоја поткожног масног ткива није у просеку 

већа од 5mm изнад површинских мишића 

Свињско шпиц ребро:  

- сезонске карактеристике: Производ је чврсто обликован, плећка без кости са сланином и кожом; 

-амбалажа и паковање: картонска амблалажа; 

- пријемно контролисање: - температура у средишњем делу +7 о C; 

- уверење ветеринара - сертификат о здравственој исправности производа - отпремница - декларација са свим 

подацима; 

- начин транспортовања: Хладњача на температури 0-4 оC која чува особине сировине током транспорта; 
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- Планирана употреба: Термичка обрада (печење,кување) 

Свињска маст: произведена топљењем масног ткива, сала и опорака свиња. Мора бити беле боје, или беле са 

слабожућкастом или сивкастом нијансом, мириса и укуса на свеже чварке, без икаквих страних мириса 

транспортне кутије 20/1кг 

Сланина хамбуршка месната: без засека, правилно обликована, чисте и суве површине, боје беле или жутосмеђе 

до cмеђе од дима или зачина. Боја меснатог ткива на пресеку бела, а меснатих делова ружичастоцрвена до црвена. 

Конзистенција чврстоеластична, али не и жилава. Мирис и укус пријатан и својствен врсти сланине. 

Кобасица „српска“:произведена од свињског меса I и II категорије 60%, масног ткива 30% и месног теста 10%, 

месо може бити саламурено или несаламурено  и обавезно продимљено, надев на пресеку мора бити састављен од 

приближно уједначених комадића мишићног ткива црвене боје и масног ткива беле боје и састојци у надеву 

равномерно распоређени, стабилне боје и пријатног укуса, кобасице - калибриране,  тежине 100 g, садржај 

протеина меса мин.12%. 

Месни нарезак:  произведен од различитих врста меса, масног и везивног ткива и изнутрица, нето 150g, паковање 

- конзерва потезна 

Јетрена паштета: производ добијен од јетре, различитих врста меса, масног и везивног ткива, других изнутрица 

и механички откоштеног меса, у алуфолији, кухињска со, адитиви, зачини, нето 150 g ( јетра минимум 10%, 

садржај укупних протеина мин.8%) 

Пилеће месо цело пиле: 

ДИНАМИКА  ИСПОРУКЕ: једанпут недељно 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортне кутије 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  

-класа ''А'', грил обрада, тежине по 1 комаду преко 2 кг, са малом количином везивног ткива. Изглед, боја, 

структура, конзистенција, мирис и укус морају да буду карактеристични за живинско месо. Месо мора бити 

хигијенски  исправно, чисто, не сме да има  видљиве  анатомске деформације и здробљене кости. На кожи не сме 

да буде већих остатака клица перја, паперја, оштећења. 

Сардине -125g. 

Конзерве: треба да су херметички затворене, нису деформисане, без појаве бомбаже, површина лименки чиста и 

без знакова корозије. Изглед, укус, мирис, боја и конзистенција морају бити својствени одговарајућој врсти 

производа. 

Партија 7: ПОВРЋЕ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 кромпир црвени кг 9.000 

2 купус кг 5.300 

3 пасуљ паковање 1/1 кг 130 

4 паприка свежа кг 250 

5 бели лук кг 90 

6 црни лук кг 700 

7 шаргарепа кг 600 

-Главице купуса треба да буду добро развијене, уједначене по крупноћи,боји и корену одсеченим до основе 

главице, збијене, целе, чврсте, без механичних оштећења, свеж, без увелих листова.  

-Црни лук: пречник главице мора износити најмање 40 mm, својственог укуса и мириса; 

-Бели лук: пречник главице мора износити најмање 30 mm, својственог укуса и мириса; 

-Плодови паприке морају бити сочни, својственог укуса и боје, добро развијени, уједначени по облику и 

крупноћи, да нису оштећени. 

- Кромпир: за округле сорте пречник кртоле мора бити најмање 60 мм, а за дугуљасте и полудугуљасте сорте 60 

мм,без клица, правилног облика, без механичких оштећења, типичан за сорту, чврст, правилно развијен, у пресеку 

да буде уједначеног изгледа и боје типичног за сорту 

- Шаргарепа: мора имати глатке коренове правилног облика, типичне боје и укуса који не смеју бити механички 

оштећени, нити дрвенасти, од чега један корен да није мањи од 125 грама, тј. 8 у једном килограму. 

- Пасуљ:  мора бити из исте бербе, исте сорте, здрав, сув (од највише 10% воде), уједначен по величини и боји, без 

потамнелих и смежураних зрна и оштећења изазваних складишним штеточинама. 
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Партија 8: СВЕЖЕ ВОЋЕ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 Јабуке 1.класа у гајбицама кг 2060 

2 Крушке 1.класа у гајбицама кг 60 

3 Поморанџе 1.класа у гајбицама кг 60 

4 Банане  1.класа у гајбицама  кг 2060 
Партија 9: ПИЋЕ 

Р.број НАЗИВ ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1 кисела вода 2л ком 150 

2 „кока кола“ 2л или одговарајуће ком 220 

3 „фанта“ 2л или одговарајуће ком 220 

4 сок негазирани 1л (воћни) ком 200 

5 сок негазирани 0,5л (воћни) ком 400 

6 вода негазирана 0,5л ком 750 

7 „кока кола“ 0,5л или одговарајуће ком 700 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: једнодневно 

 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО магацин купца у Чачку, ул. Епископа Никифора Максимовића бр. 10 истоварено. 

Приликом транспорта робу заштитити од загађења и оштећења.  

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца достави узорке понуђене робе. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 

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

место испоруке 

2. На захтев купца, продавац приликом испоруке робе треба да достави документацију предвиђену законом и 

правилницима за животне намернице које су предмет јавне набавке као и  извештај о испитивању производа 

акредитоване лабараторије. 

                                                                                                                      
                                                        _________________________________ 

                                         М.П.              Овлашћено лице(потписник уговора)    
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3.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује 

на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар  

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

-извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

изводом из регистра надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник или физичко лице  као понуђач доказује 

достављањем:  

-извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

изводом из одговарајућег регистра;  

*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су 

подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници 

Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан за: 

понуђача, подиспоручиоца/е и чланове групе у заједничкој 

понуди.  

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  

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

-Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења 

основног суда(које обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда)  на чијем  подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Посебна 

напомена: Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке 

из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

Уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА 

на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита; 

-Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе;  

-Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за законског заступника, као 

доказ да 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 (захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из 

казнене евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, 

односно достављају га сви чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

 - Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске 
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управе Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 

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;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, 

односно достављају га сви чланови групе пону 

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  

     - Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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 

* Наведени 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) ЗЈН); 
 

 
 

 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и доприносе  

и  
-Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода .  

или  
-Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подиспоручиоца/е, 

односно достављају га сви чланови групе понуђача. 

4.Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

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

 

ИЗЈАВА  у поглављу 5. ове конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом 

5.Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке     

 

да има успостављен систем за осигурање безбедности хране у 

производњи и промету, у складу са принципима добре 

произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 

критичних контролних тачака ( HACCP ), сагласно одредбама 

Закона о безбедности хране („Сл. глсник РС „ бр. 41/09) ако 

истим Законом није одређено другачије;   

Сертификат – документ о успостављању система за 

осигурање безбедности хране (HACCP) за произвођаче 

добара за партије 2,3,5 и 6 

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа или су уписани у Регистар понуђача ,али је дужан да наведе интернет адресе,на којима су докази 

објављени, на меморандуму фирме који мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на 

начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Уколико је понуђач правно лице- достављањем 

Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 

Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење 

за пријем, контролу и унос основа и налога-

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

-Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, 

предузетник који води пословне књиге по 

систему простог/двојног књиговодства- 

достављањем потврде о броју дана неликвидности 

коју издаје Народна банке Србије, Принудна 

наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа 

и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 

период;  

Напомена:Понуђач није у обавези да доставља овај 

доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет 

страници Народне банке Србије. 

*У случају заједничке понуде или када понуђач 

наступа са подиспоручиоцем, услов да понуђач 

није био у блокади испуњава сваки члан групе и 

сваки подиспоручилац и доказ о томе доставља уз 

понуду.  

 

 

 

да понуђач у последњих 12 месеци,који 

претходе месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуда није био у блокади;                             

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

Образац изјаве у поглављу 5. ове конкурсне 

документације 

 

да понуђач у моменту подношења понуде 

располаже минимум једним теретним 

возилом специјалне намене (возило са 

хладњачом) за партије 3,5 и 6,односно 

минимум једним теретним возилом за 

партије 1,2,7,8 и 9; 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 

понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање 

појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, (јемствеником), у целини и запечаћене.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног 

лица понуђача.  

Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује документима које подноси уз понуду. Уз понуду 

понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. до 5. ЗЈН и додатних услова из чл. 

76. ЗЈН и конкурсне документације наручиоца. 

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа,али је дужан да наведе интернет адресе,на којима су докази објављени, на меморандуму 

фирме који мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица. 

Уколико понуђач наступа са подиспоручиоцем, дужан је да за подиспоручиоца достави доказе о испуњености 

обавезних услова,као и доказ о успостављању  система за осигурање безбедности хране (HАCCР) уколико 

Законом није предвиђено другачије,у складу са конкурсном документацијом.   

У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове, док додатне услове испуњавају заједно.  
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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.  

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. Документација за 

доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има 

седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици 

Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни 

страни језик.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до 

тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико 

уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року.  

Aко се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа 

приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и 

током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.  

  4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да 

поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик,оверен од стране овлашћеног 

судског тумача. 

2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив 

понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу 

накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

Понуду, за сваку партију посебно доставити поштом или лично на адресу: Црвени крст Чачак, ул Епископа 

Никифора Максимовића бр. 10, са назнаком: 

„Понуда за отворени поступак јавне набавке НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ, број набавке 1/2017 

ОП“-НЕ ОТВАРАТИ. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.04.2017. до 12,00 часова. 
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. Отварање понуда обавиће се истог 

дана 28.04.2017. године у 15:00 часова у просторијама Наручиоца.   

У случају да понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна 

садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и 

недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник уписан у АПР, односно друго овлашћено 

лице које директор овласти, уз обавезно достављање писаног овлашћења. 

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и 

печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у 

име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то 

потребно дефинисати споразумом о заједничком подношењу понуде. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања 

образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 

потписале образац понуде и печат понуђача. 

3.ПАРТИЈЕ 
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Предметна јавна набавка је обликована у 9 партија. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 

партију. Понуде се подносе у посебној коверти за сваку партију посебно. Уколико понуђачи подносе понуду за две 

или више партија докази из чл. 75. и 76. Закона се достављају уз прву партију за коју се подноси понуда, тј. не 

морају се достављати за сваку партију посебно. 

Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се свака партија може 

посебно оцењивати. 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Није дозвољено подношење понуда са варијантама. Уколико понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је 

поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти . 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив понуђача, адресу и 

телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Црвени крст Чачак, ул Епископа Никифора 

Максимовића бр. 10, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране, ЈН бр.1/2017 ОП - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране, ЈН бр.1/2017 ОП - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране, ЈН бр.1/2017 ОП - НЕ 

ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране, ЈН бр.1/2017 ОП - НЕ 

ОТВАРАТИ ”. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када 

је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке бити оверене - 

иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 

       - Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном. 

       - Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран 

исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

7 .УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити 

одбијене. 

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. 

8.УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) 
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Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75. став 1. тачка 5) понуђач доставити за подизвођача, уколико 

ће тај део набавке вршити преко подизвођача. 

Додатне услове за учешће понуђач испуњава самостално. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући 

приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

9.ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
Понуду може поднети група понуђача.  

Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем и ; 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне услове 

испуњавају заједнички на начин одређен у конкурсној документацији. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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. 

10.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Рок, начин и услови плаћања: одложено након испоруке у року од  45 дана почев од дана пријема фактуре  (у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 

дозвољено да захтева аванс. 

Период важења понуде: Минимум 60 дана од дана отварања понуде 

Остали захтеви-место и начин испоруке: Испорука сукцесивна, по диспозицијама наручиоца ФЦЦO испоручено 

магацин у објекту наручиоца. 

11. РОК ИСПОРУКЕ 
Рок испоруке не може бити дужи од  једног календарског дана по пријему требовања. У случају да понуђач наведе 

дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (нпр: сати, минути, око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се 

сматрати неприхватљивом. 

12. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
1) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, захтевима 

наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о производњи и промету животних 

намирница, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна. Рок важења (трајања) добара мора бити 

назначен на паковању или документу који се доставља уз добра приликом испоруке. 

2) Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и количини коју одреди 

наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан. 

3) Рок испоруке се прецизира од дана пријема наруџбенице представника Наручиоца која се упућује у писаној 

форми укључујући и е-mаil (налази се као прилог конкурсној  документацији). Наручивање добара Наручилац ће 

вршити најкасније 2 дана пре испоруке путем наруџбенице у времену до 12.00 часова. Испорука не може бити 

дужа од 1 (једног) календарског дана од дана пријема поруџбине од стране Наручиоца. 

Наручилац оставља могућност за потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у 

року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном 

испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити и писмену наруџбеницу путем факса или 

е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука. 

Понуђач се обавезује да на захтев Наручиоца за испоручено добро достави декларацију на српском језику, на 

основу које преузима одговорност за квалитет испоручених добара као и потврду о здравственој исправности 

добара за сваку испоруку, чиме потврђује да испоручена добра одговарају прописима о квалитету и здравственој 

исправности дефинисаних Законом о безбедности хране и другим прописима. 
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Понуђач одговара Наручиоцу за квалитет добара у року означеном на декларацији производа. 

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

- прилаже отпремницу уз испоручену робу, 

- примарна амбалажа мора да буде чиста и неоштећена, 

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

- достава у чистим возилима са температурним режимом, 

- температура свежег меса на пријему мора да буде + 4 о C мерено у геометријском центру комада меса. 

4) Понуђач је дужан да испоручи наручиоцу ону количину намирница коју наручилац жели и дужан је да је тачно 

измери. Нуђење веће или мање количине од тражене долази у обзир само ако за то постоје оправдани разлози и то 

ако се наручилац са тим сагласи. Ово важи за производе који нису оригинално упаковани. Под тачним мерењем 

подразумева се испорука стварно тражене количине производа изражена у килограмима, литрима и њиховим 

деловима. Материјал (амбалажа) за паковање не урачунава се у количину испоручене робе, осим ако није 

произвођачко паковање, папир или неки сличан лаган материјал. Уколико се роба доставља у кутијама, посудама, 

бурадима и сл., онда се код мерења мора одбити тара, односно тежина доставне посуде. 

5) Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету, квантитету и очигледних грешака испоручене робе, понуђач мора 

исте отклонити истог дана по сачињавању записника о рекламацији. 

6) Понуђач је дужан да наручиоцу рачун који доставља, састави на основу документа - отпремнице којом се 

верификује квантитет и квалитет испоруке.                                         

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све 

податке о понуђачима садржине у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама 

до отварања понуда. 

14.1. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ,ПРОМЕНА ЦЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемената критеријума „цена“ узимати 

цене без ПДВ-а. 

Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене, у динарима, без икаквог паритета, без ПДВ-а, као и укупну 

вредност понуде. Укупна вредност се добија множењем јединичних цена са количинама датим на обрасцу понуде 

и у одељку Техничке карактеристике ове конкурсне документације. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. Ако понуђена цена 

укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о 

јавним набвкама. 

14.2. ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Цена је фиксна и не може се мењати у уговореном периоду који се рачуна од дана закључења уговора за сваку 

партију посебно. 

14.3.ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

Укупне количине предметних добара дате су на основу просечног број корисника у току једног месеца и 

норматива за намирнице које су предмет јавне набавке, те на основу досадашње потрошње сходно томе током 

реализације уговора могу одступати у односу на уговорену количину (већа или мања количина) и односе се на 

период од годину дана од дана потписивања уговора, с тим што Наручилац задржава право да одустане од 

планираних количина.  

15. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕНА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧ 
Понуђач је дужан да у понуди достави: 

15.1. Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да 

ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, 
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уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у 

висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист 

Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се 

продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и 

меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених 

лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има 

право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача. 

16.ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 

ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ 

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

17.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена 

питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или појашњењима – јавна набавка 

НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЈН 1/2017 ОП“. Питања је пожељно да шаљу на e-mail: 

crvenikrst032@open.telekom.rs или на факс:032/372-689 и 032/372-559, радно време од 7,30-15,00 часова, радним 

данима од понедељка до петка. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном 

облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у поступку јавне набавке се 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на 

начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска 

средства. 

Контакт особа:Светлана Ружичић, е-маил: crvenikrst032@open.telekom.rs, факс 032/372-559 радним данима у 

периоду од 07.30 до 13.00 часова(од понедељка до петка). 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске 

поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је 

извршено достављање. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном документацијом и припремом 

понуде, није дозвољено.Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, 

ради исправног/валидног достављања докумената. 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски акти који регулишу ову материју. 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких потврда везаних за доказивање неопходног 

пословног капацитета, Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави 

додатне доказе или разјашњења спорних потврда. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 

појашњења или додатне тражене доказе, Наручилац ту потврду неће признати приликом утврђивања неопходног 

пословног капацитета. 

19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“  

20.  РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
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која је понудио дужи рок важења понуде.  Уколико две или више понуда имају исти  рок важења понуде,  као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је пре доставио понуду. 

21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ  75 СТАВ 2 ЗЈН-А 
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде. Образац изјаве 

је дат у конкурсној документацији. 

22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167 ЗЈН-а. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а 

предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, 

осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана пријема одлуке. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 

уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда или радњу Наручиоца од момента отварања 

понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 

шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, сврха уплате: Републичка административна такса с назнаком јавне набавке на коју се 

односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке) корисник: Буџет Републике Србије. 

23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће 

(сходно члану 112 став 2 тачка 5 ЗЈН-а) закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач 

прими одлуку о додели уговора. 

24. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве 

Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже 

Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 

22-26, www.mpzzs.gov.rs  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs   
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  5. ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

        

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Име особе за контакт  

Е-маил  

Телефон  

Телефакс  

Порески број понуђача (ПИБ)  

Матични број понуђача  

Шифра делатности  

Назив банке и број рачуна  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

       Понуду дајем (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))   

 

А) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

1 Назив подизвођача  

2 Адреса  

3 Матични број  

4 Порески идентификациони број (ПИБ)  

5 Име особа за контакт  

6 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 

 

7 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

В) Као заједничку понуду 

1 Назив учесника у заједничкој понуди  

2 Адреса  

3 Матични број  

4 Порески идентификациони број (ПИБ)  

5 Име особе за контакт  

 

Напомена: 
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. 

потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.  

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „Подаци о понуђачу“ треба са својим 

подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у 

табели 2. овог обрасца. 

Образац понуде за појединачне партије 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 овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац 

понуде. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и 

подизвођач. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ 

ПАРТИЈА БРОЈ ____________________________________________ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 45 дана од дана достављања фактуре 

Рок важења понуде 60 дана од дана  јавног отварања понуда 

Рок испоруке  

 

Место и начин испоруке 

по налогу Црвеног крста Чачак 

Црвени крст Чачак 

ул.Епископа Никифора Максимовића бр. 10 Чачак 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно, тако што копирају број образаца онолико пута за колико партија 

конкуришу и попуне број и назив партије. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкова прибављања 

средстава обезбеђења. 

 

Редни 

број 
Врста трошкова Износ трошкова 

1.    

 

2.    

 

3.    

 

4.    

 

5.    

 

6.    

 

7.    

 

 

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

члану 88 став 3 ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака 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.  

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне 

доказе. 

 

           Датум  

 

 

__________________                              м.п. 

                     Понуђач 

 

  

____________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

 

Даје следећу изјаву:  

 

 

И З Ј А В А 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

           Датум  

 

 

   __________________                           м.п. 

                     Понуђач 

 

  

____________________ 

 

 

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

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

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-а  
 

 

 

На основу члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама 

 

_______________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

 

 

Даје следећу изјаву:  

 

 

И З Ј А В А 
 

 

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и као и да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде. 

 

 

 

 

           Датум  

 

 

__________________                              м.п. 

                        Понуђач 

 

  

____________________ 

 

 

 

Напомена:  

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

из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 
 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан закључења Уговора, 

доставити: 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 

лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом. 

 

 

              Датум  

 

 

__________________                          м.п. 

                      Понуђач 

 

  

____________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ  УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

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

  

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_______________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набаке добара–

намирнице за припремање хране број 1/2017 ОП, испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1)  Понуђач у моменту подношења понуде располаже довољним техничким капацитетом за партије 

____________________________ и то од  ________ (минимум 1) теретна возила специјалне намене  ( возила са 

хладњачом ) за превоз добара која су предмет јавне набавке. 

    

 

Датум:      М.П.     Потпис понуђача 

   

                                                        

 

Напомена:  

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

подизвођача и оверена печатом.  

У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписујe и оверава носилац посла.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ  УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

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

  

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_______________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набаке добара–

намирнице за припремање хране број 1/2017 ОП, испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1)  Понуђач у моменту подношења понуде располаже довољним техничким капацитетом за партије 

____________________________ и то од  ________ (минимум 1) теретна возила за превоз добара која су предмет 

јавне набавке по овој партији. 

    

 

Датум:        М.П.    Потпис понуђача 

   

 

Напомена:  

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

подизвођача и оверена печатом.  

У случају подношења заједничке понуде, Изјаву потписујe и оверава носилац посла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1. 
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НАРУЏБЕНИЦА 

 

Позивамо добављача _________________________________________________________ 

                        (назив добављача) 
да у складу са међусобно закљученим Уговором број ___________ од дана ___________  

године доставите уговорена добра у року од ________________ .  

Магацин  

Адреса: Епископа Никифора Максимовића бр 10 

32000 Чачак  

 

 

РЕДНИ БРОЈ ИЗ ОБРАСЦА 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

НАЗИВ ИЗ ОБРАСЦА 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
КОЛИЧИНА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Лице задужено за наручивање: _____________________________________________________  

Потпис задуженог лица:  __________________________________________________________  

Датум достављања наруџбенице:  __________________________________________________  

Контакт телефон:  ________________________________________________________________  
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Образац 11. 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Уговорне стране : 
 

1. Црвени крст Чачак, из Чачка, ул. Епископа Никифора Максимовића бр 10, мат.бр: 07182686, шифра 

делатности: 8899, ПИБ: 100897752, рачун број: 155-926-45, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: Купац), 

а коју при закључивању овог Уговора заступа Биљана Давидовић, секретар  

и 

2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр.___, мат.бр: 

_______________, шифра делатности: ___________, ПИБ:__________________, рачун број 

______________________, с друге стране као понуђач (у даљем тексту: Продавац), а коју при закључивању овог 

Уговора заступа________________________ директор, под следећим условима: 

 

Уговорне стране констатују: 
- Да је Наручилац на основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 4/2015 и 

68/2015– у даљем тексту ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке намирнице за припремање хране број 

набавке 1/2017 ОП за потребе Црвеног крста Чачак, ул. Епископа Никифора Максимовића бр 10. 

- Да је Продавац дана ________ поднео понуду за партију _________ деловодни број ________ од 

_______________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем 

___________ од _______________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог 

уговора (прилог1)  

-Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације, које се 

налазе у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 

- Да је Наручилац на основу понуде Продавца број________од_________ и Одлуке о додели уговора деловодни 

број _______ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Продавца за испоруку добара 

из партије ______ захтеваних у конкурсној документацији. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Уговорне стране, поводом јавне набавке добара – намирнице за припремање хране, коју је Купац спровео у 

отвореном поступку, јавна набавка број 1/2017 ОП, овим Уговором регулишу међусобне односе везано за 

предметну набавку. 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да без претходне писмене сагласности купца, детаље везане за овај уговор, структуре, или 

било какву другу спецификацију или узорак који су сачињени за или у име купца, неће откривати другим лицима, 

осим лицима одређеним од стране купца у одредбама овог уговора. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 3. 
Предмет овог уговора је испорука намирнице за припремање хране за потребе рада народне кухиње Црвеног крста 

Чачак, (у даљем тексту: добара) која су ближе одређена усвојеном понудом Продавца број ________ од _________ 

2017. године, и захтевима из конкурсне документације, датој у отвореном поступку јавне набавке бр. 1/2017 ОП  

за партију бр. ________ које чини саставни део овог уговора. 

Продавац наступа са подизвођачем ____________________________ из ___________________ ул. 

_______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу 

________________________. 

ЦЕНА 

Члан 4. 
Јединичне цене добара која чини предмет Уговора утврђене су у понуди Продавца из чл. 3. овог Уговора. 

На утврђену вредност, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом. 

Коначна вредност уговора ће бити утврђена на основу стварно испоручене количине добара и јединичних цена из 

прихваћене понуде. 

Јединичном ценом из Понуде је обухваћена цена добара на коју се односе и зависни трошкови продаје: трошкови 

амбалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту предаје добара - у магацин Купца, ул. ул. Епископа 

Никифора Максимовића бр 10.  
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Члан 5. 
Купопродајна цена добара утврђена је прихваћеном понудом Продавца бр.____________ од __________године,  

која је саставни део овог уговора  и  то: (за партију _____ ) 

Укупна вредност понуде, на бази просечних (оквирних) количина датих на основу досадашње потрошње за 12 

месеци, са јединичним ценама датим у понуди Продавца износи ___________________ динара без ПДВ-а, 

односно ______________________динара са ПДВ-ом. 

Цена предметних добара дефинисана понудом из става 1. овог члана подразумева паритет ФЦЦО магацин 

КУПЦА. 

Члан 6. 
Уговорена цена је фиксна  за све количине које се испоручују Купцу за све време важења уговора.  

Продавац прихвата да су укупне количине добара, наведене у обрасцу структуре цене, дате на основу досадашње 

потрошње, и да током реализације овог уговора могу одступати, сагласно броју потребних оброка, али да не могу 

прећи укупну уговорену вредност за партију на годишњем нивоу, што значи да Купац може поручити већу или 

мању количину од уговорене у оквиру једне партије. 

ОБИМ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 

                                                                           Члан 7. 

Купац у складу са утврђеним планом набавке одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара 

обраћа се продавцу требовањем робе у коме конкретизује врсту и количину потребних добара. 

На основу конкретних поруџбина купца, приликом сваке испоруке добара продавац је дужан да обезбеди и преда 

купцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и продавац и купац, укључујући и доказ о испуњености услова 

у погледу квалитета добара у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за ту врсту добара. 

Отпремница из става 2. овог члана саставља се у три истоветна примерка од којих један остаје купцу, а два 

продавцу. 

Продавац прихвата да су просечне (оквирне) количине дате у конкурсној документацији ове јавне набавке, дате на 

основу потрошње из претходних година и да током трајања овог уговора могу одступати сагласно броју издатих 

оброка корисницима народне кухиње. 

НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Купац се обавезује да купљену и испоручену количину и врсту требованих добара плати продавцу вирманом у 

року који је утврђен прихваћеном понудом продавца и износи 45 дана од дана испоруке, на текући рачун продавца 

бр.______________, који се води  код _______________банке.                                                                               

РОК И МЕСТО  

Члан 9. 

Динамика испоруке утврђује се према требовању купца. 

Испоруку Продавац врши ФЦЦО истоварено магацин Купца . 

Продавац врши доставу свињског меса и свињске масти у просторије које означи купац, обезбеђује раднике за 

истовар, а исти морају имати уредне (исправне) санитарне књижице. 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

Члан 10. 

Продавац гарантује купцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан техничким нормативима и 

стандардима предвиђеним за свако предметно добро појединачно прихваћеним у Републици Србији. 

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или је добро лошег 

квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, купац ће доставити писмену рекламацију продавцу, 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 предметну врсту робе, како 

би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу. 

Продавац се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално погрешно 

упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене, надокнадити Купцу о свом трошку. 

Купац задржава право  да не прихвати испоруку, односно врати испоручене прехрамбене производе, из предмета 

овог уговора у случају да: 

-продавац приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету наведене у конкурсној документацији која чини 

саставни део овог уговора, а која се односи на структуру и квалитет  прехрамбених артикала из предмета овог 

уговора. 

- испоручени прехрамбени артикли нису у складу са одредбама Закона и Правилника који се односе на предмет 
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овог уговора. 

У случају да купац три пута, у току трајања овог уговора, не прихвати испоруку, односно врати прехрамбене 

артикле, купац ће отказати уговор, уз отказни рок од 15 дана и реализовати меницу коју је продавац доставио као 

финансијску гаранцију за добро извршење посла.  

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 Члан 11. 

Продавац и купац су сагласни да се квантитативан и квалитативан–органолептички (изглед, укус и мирис) преглед 

добара има извршити у месту испоруке приликом пријема, преко овлашћеног лица купца, односно моментом 

употребе добара. Ако се после пријема добара појаве скривени недостаци, купац ће о томе обавестити продавца, 

који ће бити  у обавези да недостатак отклони одмах, тј.најкасније у року од 24 сата. 

Контрола уговореног квалитета добара из предмета овог уговора, вршиће се за све време важења овог Уговора, од 

стране овлашћене институције, по диспозицији купца, а на терет продавца. 

Члан 12. 

Продавац 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 "Службени гласник РС бр. 41/09" и 

Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

"Службени гласник РС бр. 72/2010", те да ће уважити евентуалне примедбе инспекцијских органа као да их је 

добио од купца до момента преузимања уговорених роба у магацину купца.  

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

                                                                               Члан 13. 

Продавац се обавезује да приликом закључења уговора достави купцу бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист купца, 

која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 20 (двадесет) дана 

дужим од уговореног рока трајања уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење 

рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок трајања уговора.    

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

                                                                              Члан 14. 

Уговор се закључује на одређено време и важи годину дана од дана закључења, стим да свака уговорна страна 

задржава право једностраног, отказа уговора, уз отказни рок од 15 дана, од дана достављања писменог отказа 

уговора. 

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2017. годину. Плаћање 

доспелих обавеза насталих у 2017. години  вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији 

у Финансијском плану) за ту намену. За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација 

Уговора ће зависити од обезбеђења средстава у Финансијском плану Наручиоца за 2018. годину. У супротном, 

Уговор престаје да важи без накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

Наручиоца. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

За све што није предвиђено овом уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 Члан16. 

Уговор се сматра закљученим и примењиваће се од дана потписивања обе уговорне стране. 

Даном закључења уговора, Купац започиње доставу требовања и диспозиција за испоруку уговорених добара. 

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава Купац, а 2 (два) продавац. 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

           за Продавца 

 

 за Купца 

 

 

              директор 

 

 Црвени крст Чачак 

секретар 

  Биљана Давидовић 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

Партија 1: КОЛОНИЈАЛНА РОБА 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

кристал шећер  130 кг      

кекс  130 кг      

со 730 кг      

паприка млевена 70 кг      

сода бикарбона 100 кг      

цимет кесица 5гр 200 ком      

ловор лист кесица 400 ком      

бибер 6 кг      

сладолед у корнету  696 Ком      

чај воћни 75 Ком      

брашно 5/1 130 ком      

кафа 14 кг      

шећер коцка 130 кг      

пиринач 130 кг      

кекс „ноблице“ или 

одговарајуће 
87 ком  

   
 

грисине „прима 

класик“ или 

одговарајуће 

203 ком  
   

 

рибице „још“ или 

одговарајуће 
203 ком  

   
 

„фазон“наполитанке 

или одговарајуће 
203 ком  

   
 

„свит“ чоколадице 

разни укуси или 

одговарајуће 

203 ком  
   

 

„смоки“ парти пак  или 

одговарајуће 
203 ком  

   
 

„плазма“ кекс 300 гр 

или одговарајуће 
58 ком  

   
 

„плазма“ кекс 150 гр 

или одговарајуће 
58 ком  

   
 

чоколада млечна  58 ком      

„њамб“ чоко 

наполитанке или 

одговарајуће 

58 ком  
   

 

„њамб“ какао 

наполитанке или 

одговарајуће  

58 ком  
   

 

„7 days“ кроасани или 

одговарајуће 
87 ком  

   
 

„еурокрем“ или 

одговарајуће  
87 ком  

   
 

„кики“бомбоне или 7 кг      
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одговарајуће  

„марс“ чоколадица или 

одговарајуће 
203 ком  

   
 

„твикс“ чоколадица 

или одговарајуће 
203 ком  

   
 

кечап „полимарк“ или 

одговарајуће 
24 ком  

   
 

мајонез„полимарк“или 

одговарајуће 
24 ком  

   
 

макарона 1/1 130 ком      

Ђувеч „флора“ или 

одговарајући 5/1 

лименка 

500 ком  
   

 

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
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Партија 2: ХЛЕБ И КВАСАЦ 
      

Опис добара 

Оквирна 

потреба за 

12 месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

хлеб резани  3770 ком      

свеж пекарски 

квасац  500гр 
800 кг 

    
 

Сендвич 

(кулен,качкаваљ) 

800 ком 
    

 

Сендвич 

(шунка,качкаваљ) 

930 ком 
    

 

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће  помножити јединичну цену са 

ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

Датум:________________ 

                                                                             М.П.                 ______________________________ 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1/2017 ОП 33/39 

 

 

 

Партија 3: СВЕЖА КОНЗУМНА ЈАЈА 
      

Опис добара 

Оквирна 

потреба за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

Свежа конзумна јаја  60000 ком      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће  помножити јединичну цену са 

ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

Датум:________________ 

                                                                             М.П.                 ______________________________ 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
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Партија 4: СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 
      

Опис добара 

Оквирна 

потреба за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

Сунцокретово уље  860 лит      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће  помножити јединичну цену са 

ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

Датум:________________ 

                                                                             М.П.                 ______________________________ 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
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Партија 5: МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

кисело млеко чаша 

180гр 
7000 ком  

   
 

Млеко у тетрапаку 250 

мл 
203 ком  

   
 

Чоколадно млеко у 

тетрапаку 250 мл 
203 ком  

   
 

Јогурт чаша 180 мл 203 ком      

Сир „фета“ или 

одговарајуће 
24 кг  

   
 

Сир „зденка“ или 

одговарајуће 140гр 
60 пак  

   
 

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
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Партија 6: МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

свеже свињско месо  4900 кг      

свињско шпиц ребро 1000 кг      

сланина хамбуршка 

месната 

1200 кг  
   

 

кобасица „српска“ 

или одговарајуће 

1200 кг  
   

 

месни нарезак  9130 ком      

јетрена паштета  9130 ком      

пилеће месо-цело 

пиле класа А 

2000 кг  
   

 

сардине у уљу  9130 ком      

Прашка шунка  12 кг      

Суви врат  12 кг      

Чајна кобасица  12 кг      

Свињска маст 600 кг      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
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Партија 7: ПОВРЋЕ 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

кромпир црвени 9.000 кг      

купус 5.300 кг      

пасуљ  130 кг      

паприка свежа 250 кг      

бели лук 90 кг      

црни лук 700 кг      

шаргарепа 600 кг      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
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Партија 8: СВЕЖЕ ВОЋЕ 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

Јабуке 2060 кг      

Крушке 60 кг      

Поморанџе 60 кг      

Банане 2060 кг      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.1/2017 ОП 39/39 

 

 
Партија 9: ПИЋЕ 

Опис добара 

Оквирна 

потреба 

за 12 

месеци 

Ј.М 

Јед. цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

2 3 4 5 6 7(5x3) 8 9(6x3) 

кисела вода 2л 150 ком      

кока кола 2л 220 ком      

фанта 2л 220 ком      

сок негазирани 1л  200 ком      

сок негазирани 0,5л  400 ком      

вода негазирана 0,5л 750 ком      

кока кола 0,5л 700 ком      

УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди 

-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 

3.); 

 -у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава; 

- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-

ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које 

понуђач има у реализацији испоручених добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити. 

 

Датум:________________ 

М.П. 

______________________________ 

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


