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  Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић, улица Светосавска 2, као наручилац у поступку 
јавне набавке мале вредности број 02/2020, на основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 i 68/15), члана 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник Републике Србије“брoj 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавне  
набавке мале вредности за набавку – Намирница за припремање хране (прехрамбени производи) је 
припремио следећу  
 

                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

 

 Назив поглавља Страна 

 Позив за подношење понуде-уптство понуђачима 3 

 Предмет јавне набавке 3 

 Образац понуде 5 

 Табеларни део понуде са упутством како да се попуни 6-12 

 Изјава  о испуњености  услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 13 

 Образац трошкова припреме понуде 14 

 Образац изјаве о независној понуди 15 

 Модел уговора 16-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Укупан број страница конкурсне документације: 17. 
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            ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА 
 

Наручилац Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић, улица Светосавска 2, на основу члана 
39. став 5. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
позива све  заинтересоване понуђаче да бесплатно преузму конкурсну документацију са Портала 
Управе за јавне набавке (хттп://портал.ујн.гов.рс/),  и да поднесу понуду у поступку јавне набавке мале 
вредности број 02/2020, за  набавку Намирница за припремање хране-прехрамбених производа, за 
потребе Основне школе „Мито Игумановић“ Косјерић (са издвојеним одељењима). 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић, улица Светосавска 2, Косјерић 31260, 
матични број: 07223510, ПИБ: 101088247. 

    ВРСТА ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке мале вредности. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке број 2/2020. су Намирнице за припремање хране-прехрамбени производи: 
 
  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом. Испуњеност наведених услова, понуђач доказује документима из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са захтевима из конкурсне документације и позива за подношење понуда. 

Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама 
могу се достављати у неовереним копијама. Уколико је понуђач регистрован у јавном регистру 
понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова. Испуњеност свих тражених услова, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама,  понуђач може доказивати потписаном изјавом, датом 
под кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да испуњава све услове. 

   УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Непосредан увид и преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу 

извршити лично на адреси наручиоца, у року од 3 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда. 

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне 
документације (електронски, поштом или телефаксом), наручилац ће у најкраћем могућем року, по 
могућству истога дана,  исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом. 

Конкурсна документација може бесплатно бити преузета и са Портала Управе за јавне набавке. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 24. фебруара 

2020.године до 10 часова.  Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације.  
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НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: ''ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 02/2020 – НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ (ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА) – НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАО И НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ 
ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 
Понуда се подноси на српском језику. 
Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Понуда мора да важи најмање 60 

дана од дана отварања понуде. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду. 

Образац понуде мора бити попуњен у целости. 
Комисија  неће разматрати понуду уколико цене нису исказане збирно-укупно. 
 

    * НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 

препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду 

примио, односно да ли је понуђач примио понуду пре истека рока за подношење понуда (тада се понуда 

сматра благовременом), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће Комисија 24. фебруара 2020. године, у 10 часова и 30 минута у 
просторијама наручиоца. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача. 

Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда није обавезно.  
Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања 
понуда. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде објавити на Порталу  јавних набавки у року 
од три дана од дана доношења. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца, путем 

поште, телефакса или електронском поштом, захтевати додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, а наручилац ће, у најкраћем временском року, по могућству истога дана, одговор 
проследити понуђачу.  Особа за контакт је Светлана Савић. 
Е-маил: sekretar@migumanovic.edu.rs, Факс:  031/781-442 (радним данима, у периоду од 08:00 – 13:00 
часова). 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 
 
 
 
 

                              

mailto:sekretar@migumanovic.edu.rs
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) 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 
 
2) 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:  
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  
ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ ЗА ПЕРИОД           

                                            01.03.2020. до 31.12.2020. ГОД. 
 

 

Ред
. 

Бр. 
Назив 

Јединица 
мере 

Количи
на 

Јед.ц
ена 
без 

ПДВ-
а  

Укупно 
без 

ПДВ-а 

Јед.це
на са 
ПДВ-
ом 

Укупн
о 

Са 
ПДВо

м  

1 
Алева паприка млевена 
слатка 100гр ком 20     

  

2 Вакум кобасица кг 100     
  

3 Арго супа говеђа ком 30     
  

4 Арго супа кокошија ком 30     
  

5 Банане I класа кг 300     
  

6 Бибер млевени 5 гр  ком 50     
  

7 Бибер у зрну 5 гр ком 30     
  

8 
Боранија смрзнута жута 
пак.450гр. ком 100     

  

9 
Боранија смрзнута зелена 
450гр пак 50     

  

10 Брашно пшенично 25/1 Т-400  Ком 10     
  

11 Брашно пшенично 5/1 Т-400- Ком 50     
  

12 
Брашно пшеничноТ-400 меко 
1кг Кг 120     

  

13 Брескве I класа Кг 150     
  

14 Бурек са месом печен ком 500     
  

15 Бурек са сиром печен Ком 500     
  

16 Ванилин шећер 10гр ком 50     
  

17 Виршла на меру Кг 200     
  

18 Виршле – мало паков.         Пак 200     
  

19 Грашак смрзнути 450гр. ком 300     
  

20 
Гриз пшенични тип 400 пак 
200гр Ком 10     

  

21 Грожђе бело I класа Кг 50     
  

22 Грожђе црно I  класа 
                   

кг 
             
50     

  

23 Зачин  250гр. ком 50     
  

24 Зачин 1/1 са суш.поврћем  Кг 10     
  

25 Звезда хлеб т500 ком 2000     
  

26 Јабука  I  класа Кг 400     
  

27 Јаја –паковање 10 ком класа А Пак 300     
  

28 Јогурт 1/1-2,8%м.м. Лит. 700     
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29 Јогурт-чаша 2,8%м.м. Ком 10000     
  

30 Кајсије I  класа Кг 50     
  

31 Какао прах Кг 2     
  

32 Квасац мињон ком 50     
  

33 Кекс “Петит” Кг 30     
  

34 Кекс посни млевени кг 10     
  

35 Кечап благи боца 1000гр. Ком 80     
  

36 Кечап благи боца 500гр. ком 50     
  

37 Киви  I класа  Кг 70     
  

38 Кисела вода 0,5л ком 30     
  

39  Кифле 80 гр Ком 1000     
  

40 Кокос паковање 100гр. ком 20     
  

41 Коре за питу пак 500гр ком 300     
  

42 
Коцке за супу пак44гр 
пилеће,говеђе пак 50     

  

43 Краставац свеж I класа кг 20     
  

44 Краставци кисели 2,3кг ком 30     
  

45 Краставци кисели1550гр. ком 30     
  

46 Крем посни 800 гр Ком 120     
  

47 Крем,пак 800гр-млечни Пак. 60     
  

48 Кромпир I   класа кг 400     
  

49 Крушке I  класа Кг 60     
  

50 Купус свежи кг 300     
  

51 Лимун кг 10     
  

52 Лиснато тесто залеђено посно           Кг 300     
  

53 
Лиснато тесто залеђено са 
сиром Пак 200     

  

54 Ловоров лист 15 гр. Ком 20     
  

55 Лук бели домаћи Кг 10     
  

56 Лук црни кг Кг 50     
  

57 Мајонез  500гр. Ком 100     
  

58 Макароне  400гр. Пак 200     
  

59 Мандарине I  класа Кг 100     
  

60 
 Маргарин нискокалорични 
500гр.посни ком 50     

  

61 Маргарин стони 250гр Ком 40     
  

62 Мармелада бресква 1/1 Ком 20     
  

63 Мармелада мешана 3/1 Ком 20     
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64 Мармелада шипурак 1/1 Ком 50     
  

65 Маст свињска кг 20   
  

66 Месни нарезак 200гр Ком 60     
  

67 Млеко  дуготрајно 1/1-2,8%мм Лит. 200     
  

68 Млеко дуготрајно 0,5л-2,8%мм Ком 100     
  

69 Млеко у праху паковање 1/1 Кг 10     
  

70 Млеко чоколадно 0,2 Ком 500     
  

71 Нектарине  I класа Кг 150     
  

72 Обланде велике 200гр. Ком 20     
  

73 Оригано  Ком 50     
  

74 Павлака  0,2л  -20%м.м. Ком 50     
  

75 Паприка свежа шиља Кг 30     
  

76 Паприка свежа-бабура кг 50     
  

77 Паприка филет 1700гр. Ком 30     
  

78 Парадајз свеж  I класа  Кг 60     
  

79 Паризер пак кг Кг 100     
  

80 Пасуљ бели кг 100     
  

81 Паштета јетрена 150гр. ком 500     
  

82 Паштета јетрена 75гр ком 100     
  

83 Паштета рибља 150гр.  ком 300     
  

84 Паштета у цреву  Кг 50     
  

85 Першун суви ком 20     
  

86 Пециво-ђеврек Ком 100     
  

87 Пециво-Земичка-лепиња 80гр                 Ком 200     
  

88 Пециво-кроасан сир,шунка Ком 3000     
  

89 Пециво-кроасан шумско воће ком 3000   
  

90 Пециво-крофна са кремом         Пак 700     
  

91 Пециво-пирошка Ком 500     
  

92 Пециво-плетеница Ком 200     
  

93 Пециво-рол виршла Ком 600     
  

94 
Пилећи батак карабатак 
залеђено пак 4 ком Пак 60     

  

95 Пилећи батак карабатак свеже кг 200     
  

96 Пире кромпир-пак.5 кг Пак 30     
  

97 Пиринач Кг 20     
  

98 Плазма млевена Кг 10     
  

99 Плазма млевена 300гр пак 50     
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100 Поврће залеђено мешано  Ком 60     
  

101 Поморанџе  I класа Кг 150     
  

102 Помфрит залеђени Кг 60     
  

103 
Посебна мини кобасица 
пак.350гр Пак 200     

  

104 Прашак за пециво  Ком 100     
  

105 Презле пак.200гр. ком 50     
  

106 Пројино брашно 1/1 кг 30     
  

107 Пудинг ванила  ком 50     
  

108 Резанци супе 500гр. ком 30     
  

109 Риба ослић филет кг 100     
  

110 Риба филет  сома кг 50     
  

111 Рибљи ћевап и пљескавице кг 150     
  

112 Сенф боца  0,5 кг ком 50     
  

113 Сенф деликатес 1кг  ком 20     
  

114 Сир качкаваљ кг 50     
  

115 Сир кришка мин.25%мм Кг 30     
  

116 Сир ситни  25%мм Кг 100     
  

117 Сир трапист  кг 30     
  

118 Сир Фета паковање 0,5 Пак 30   
  

119 Сир фета паковање 1/1 Кг 30     
  

120 Сирће алкохолно 1/1  ком 20     
  

121 Сланина месната,сува Кг 20     
  

122 Со јестива 1/1  кг 50     
  

123 Соја пахуљице кг 30     
  

124 Сок  воћни 30%воћа 1 л Лит 50     
  

125 Сок воћни 30%воћа 2л ком 50     
  

126 Сок јабука 2 л лит 50     
  

127 
Сокић тетрапак 0,2л јабука 
30% воће Ком 6000     

  

128 Суви квасац-1/2кг ком 20     
  

129 Сусам 100гр. Ком 20     
  

130 Уље сунцокретово рафинис. Л 600     
  

 
131  Хлеб сечени т500-500гр ком 500   

  

132  Хлеб Т500-500гр ком 1000     
  

133 
Царска мешав.залеђ.поврће 
450гр Пак 60     

  

134 Цвекла конзерв,пак 720гр Ком 30     
  



 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  за ЈН број 2/2020  

  

 

135 Цимет   Ком 20     
  

136 Чај воћни-филтер врећица Кут 50     
  

137 
Чај камилица –филтер 
врећице Кут 100     

  

138 Чај нана -филтер врећице- Кут 100     
  

139 Чај шипурак-филтер врећица Кут 100       

140 Чајна коба. 100 гр сечено пак 100       

141 Чајна кобасица  Кг 100     
  

142 Чоколада за кув.црна 100гр Ком 30     
  

143 Шампињони пак.400гр. ком 20     
  

144 Шаргарепа кг 30     
  

145 Шећер кристал 1/1 Кг 200     
  

146 Шећер у праху 250гр ком 50     
  

147 Шлаг паковање 1кг кг 20     
  

148 Шунка кг 100   
  

149 Јунећи бут,шницле свеже          кг                    
             

50   
  

150 Свињски бут,шницле свеже кг 150   
  

151 
Млевено 
месо,70%јун30%свињ. кг 150   

  

152 Млевено месо,свињско кг 30   
  

153 Крменадле,свеже кг 30   
  

154 Пилеће свеже месо-филе кг 60   
  

155 Суви врат кг 20   
  

 С В Е Г А      
  

      
  

 
 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ______________________________________________________ 

 

 

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ __________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Коначна цена са ПДВ-ом по појединачном артиклу мора бити цена која ће се исказивати на рачуну.  

 

 

 

           

                          Датум                                                                                                                                                 Потпис 

                   ___________                                                                  _________________________ 

                 
 

  

________________________          ____________________ 

  

   УКУПНО  БЕЗ ПДВ-А        УКУПНО  СА ПДВ-ОМ 

 
       
  

М.П.                 ПОНУђАЧ: ________________ 

                                                                                                                                                                               (није обавезан) 
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 (Роба широке потрошње) 
 

Сви производи морају бити произведени у складу са Законом о безбедности хране . 
Динамика испоруке: Свакодневно до 8 часова за тај дан за матичну школу у Косјерићу,  а у 8 издвојених одељења 
која се налазе ван града по потреби (свакодневно, односно 2-3 пута седмично) - за наруџбине према месечном, 
односно дневном требовању добијене  24 сата унапред телефоном или факсом.  
Начин испоруке: Франко кухиња купца – истоварено. 
Рок испоруке: Према требовању. 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
1. Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и 
месту испоруке   
2. Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности производа. 
3. Приликом сваке испоруке треба да прати уредна и потпуна декларација. 
4. Произвођачи артикала из ове партије морају имати ХАЦЦП 
 5. Уз сваку испоруку понуђач доставља изјаву  (атест) да је испорука по отпремници безбедна за употребу 
6.  Производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или употребљиво до, и мора бити 
упакован у оригинал паковање. 
Услови који се траже за млеко и млечне производе: 
-Решење ,Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( Управе за ветерину ) да објекат за 
производњу и прераду млека и млечних производа   испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен за 
производњу и прераду млека и млечних производа. (доставља се после избора понуђача пре прве испоруке)  
-Извештај о здр.исправности производа према динамици назначеној у уговору са  акредитованом  кућом 
(периодично према уговору) 
-Потврда о уведеном ХАЦЦП систему (доставља се после избора понуђача пре прве испоруке) 
Понуђач мора поседовати  наменско  доставно возило.  
Млеко и млечни производи треба да испуњавају све захтеве из Правилника о квалитету И другим захтевима за 
млеко, млечне производе, композитне млечне производе и стартер културе ("Сл. лист СРЈ", бр. 26/2002 и "Сл. 
лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник и 5/2004 и "Сл. гласник РС", бр. 21/2009 - др. 
правилник и 33/2010 - др. правилник) 
Услови који се траже за јаја: 
Кокошија јаја,  класа „А“, тежина 65-60 грама, првог квалитета која су искључиво неоплођена, свежа,  која нису  
прана или механички чишћена, а класирана су и оргинално упакована првог дана од дана прикупљања. Љуска  
треба да је нормалног облика, чиста и неоштећена, висина ваздушне коморе јајета треба да је мања од 6 мм и 
непокретљива.  Жуманце приликом просветљавања јајета треба да се види као сенка нејасних обриса и да је при 
наглом окретању јајета непокретно или незнатно покретно.  Беланце треба да је бистро и компактно, не сме да 
буде страних материја, не сме да има заметак ни страних мириса. 
Понуђач мора  приложити :  
-Решење, Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде (Управе за ветерину ) да објекат за 
производњу и прераду јаја  испуњава ветеринарско санитарне услове(доставља се после избора понуђача пре 
прве испоруке) 
-Извештај о здр.исправности производа према динамици назначеној у уговору са  акредитованом  кућом 
(периодично према уговору) 
- Потврда о уведеном ХАЦЦП систему. (доставља се после избора понуђача пре прве испоруке) 
Понуђач мора поседовати  наменско  доставно возило.  
 

(Месо и месне прерађевине) 
 
Сви произвођачи  морају имати уведен ХАЦЦП систем према Закону о безбедности хране (Службени гласник РС, 
41/09)                                                         
Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције и идентификациону ознаку на декларацији. 
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Динамика испоруке:  Према дневном требовању. 
Начин испоруке: Франко кухиња купца – истоварено. 
При транспорту робу заштитити од загађења, оштећења и превозити у одговарајућем возилу са расхладним 
уређајем.  
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1 Сваку испоруку треба да прати отпремница, са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и 
датуму и месту испоруке. 

2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници 
здравствено исправна (безбедна за употребу). 

3. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину) да објекат за 
производњу  и прераду меса испуњава ветеринарско санитарне услове и да је одобрен (доставља се уз понуду). 

4. Потврда о уведеном ХАЦЦП систему за клање и обраду меса и израду производа од меса ( доставља се 
уз понуду). 

5. У случају да понуђач нема сопствену кланицу потребно је приложити и копију Уговора са кланицом у 
којој је уведен НАССР систем (доставља се уз понуду) 

6. Декларација са ИД ознаком. 
7. Извештај о здравственој исправности производа. (доставља се према динамици узорковања које је 

назначено у Уговору са акредитованом установом. 
 
 

 

 (Свеже воће и поврће) 
 
 Карактеристике: Воће и поврће мора бити зрело, свеже, чисто, неоштећено, здраво и не сме бити квашено. По 
величини уједначено  (класирано). Упаковано у адекватну амбалажу. При транспорту робу заштитити од загађења, 
оштећења и превозити у одговарајућем возилу. 
Динамика испоруке: Према требовању. 
Начин испоруке: Франко кухиња – истоварено. 
 Рок испоруке: Према требовању. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1. Сваку испоруку треба да прати отпремница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени, као и датуму и 
месту испоруке. 
2. Изјава произвођача, атест, потврда или други документ произвођача да је испорука по отпремници здравствено 
исправна (безбедна за употребу). 
3. Периодично достављање Извештаја о здравственој исправности. 
4. Сви производи морају имати јасно назначен датум производње и рок употребе или упоребљиво до , и морају 
бити упаковани на начин својствен врсти робе.  

 
 

 
 
НАПОМЕНА: Купац захтева свакодневу испоруку робе из разлога што у школи не постоје услови за 
безбедно чување и смештање намирница. (Не постоји магацин). 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

                 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да у поступку јавне набавке мале вредности – 
набавка намирница за припремање хране ЈНМВ 2/2020 испуњавам све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да је понуђач: 
 

1) Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 
 

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); 
 

4) Да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                                                                         Потпис понуђача 
Датум:_____________                                         М.П.                                              _____________________                                                         
                                                                              (није обавезан) 

 
 
 
Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, 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: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
 
 

Датум: 
М.П. 

(није обавезан) 

Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач, даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 
2/2020 - Намирнице за припремање хране поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 

Датум: 
М.П. 

(није обавезан) 

Потпис понуђача 

   

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

Закључен дана ____ __________ __.2020. године  између следећих: 
Уговорних страна: 

 Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић коју заступа директор Милован Јоксимовић ( у  даљем 
тексту: купац)  и 
 

 Предузећа__________________________________из______________________,које заступа 
________________________, ПИБ_________, МБ__________, текући рачун  _________________ код 
„_____________“  (у даљем тексту: продавац). 
 
                                                                                                                
Уговорне стране констатују да је по спроведеном поступку јавне набавке број 2/2020, за набавку – 

_________________________________________________ , за потребе Основне школе „Мито Игумановић“ 
Косјерић, изабрана као најповољнија понуда понуђача ___________________из ______________ па уговорне 
стране овим уговором уређују међусобна права и обавезе како следи.  

 
      Члан 1. 

 
Продавац се обавезује да према условима из овог уговора,  у складу са прихваћеном понудом број: 

_______________ од  _____________ године испоручи уговорену количину робе која је предмет уговора по 
укупној цени од __________________ динара (без ПДВ-а) односно ____________________  динара (са ПДВ-ом). 

Продавац је сагласан да гарантује цену робе и остале услове из понуде. 
 

Члан 2. 
 

Роба се испоручује сваког дана  до 8  часова за тај дан за матичну школу у Косјерићу,  а у 8 издвојених 
одељења која се налазе ван града по потреби свакодневно односно 2-3 пута седмично - за наруџбине према 
месечном, односно дневном требовању добијене  24 сата унапред телефоном или факсом.  

Испорука меса се врши свакодневно само у матичну школу. 
Купац захтева свакодневу испоруку робе из разлога што у школи не постоје услови за безбедно чување и 

смештање намирница. 
Члан 3. 

 
Цена робе обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спрече оштећења или 

губитак робе. 
          Рок плаћања је не краћи од 15 дана а најдужи  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама, рачунајући  од дана испостављања рачуна.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 4. 
 

Роба се испоручује франко кухиња Основне школе „Мито Игу,мановић“ Косјерић. 
Трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења у магацин Купца, падају на 

терет продавца. 
Члан 5. 

 
Роба мора бити упакована од стране Продавца у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе и 

који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и 
ускладиштењу. 
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Продавац се обавезује да ће робу оштећену или изгубљену током транспорта, или евентуално погрешно 
упаковану, односно испоручену у количини мањој од уговорене, надокнадити Купцу о свом трошку. 

 
Члан 6. 

Роба која је предмет понуде мора бити са важећим роком употребе (на почетку рока)и декларацијом. 
Све приговоре на квалитет и количину, Купац је дужан да истакне Продавцу приликом преузимања робе, а 

за скривене мане у року од 5 дана од пријема робе у писаној форми. 
 

Члан 7. 
 

Купац задржава право да изврши додатну хемијско биолошку контролу робе  у овлашћеној институцији на 
терет Продавца.  

У случају неисправности Купац ће робу вратити, уз обавезу Продавца да му достави исправну робу, што 
може бити и један од разлога за једнострани раскид Уговора од стране Купца. 

 
Члан 8. 

Купац може раскинути уговор у случају: 
-Испорука робе неодговарајућег квалитета, 
-кашњења  продавца са испорукама требоване робе, 
-уколико се утврди хемијско биолошка неисправност робе, 
-уколико се испоручује роба неодговарајућег квалитета (прилагођена исхрани деце), 
-ако продавац искаже цене у фактури веће од цена из понуде а није добио сагласност за повећање од купца,  

          -уколико из било ког разлога неки од атрикала не испоручује у року од 5 дана од дана требовања. 
 

Члан 9. 
         Уговарачи су сагласни да се цена може променити уколико се услед промена  на тржишту промени тржишна 
цена производа  у висини преко 15%, а након протека 4 месеца од дана закључења уговора. 
         Продавац је дужан да о свакој иницијативи за промену цена у смислу предходног става овог члана , писмено 
обавести директора основне школе, с тим да ће се промењене цене примењивати од дана потписивања писмене 
сагласности обе уговорне стране, којим ће се регулисати промена цене. 
       О иницијативи за смањење цена, Купац ће писмено обавестити продавца, стим да ће се промењене цене 
примењивати од дана пријема писменог обавештења од стране Продавца, односно потписивања писмене 
сагласности обе уговорне стране . 
       Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена тако да једна од уговорених страна 
једнострано раскине уговор, отказни рок износи 15 дана. 

Члан 10. 
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу. 
 

Члан 11. 
Предмет овог уговора су оквирне потребе на годишњем нивоу за 2020.годину, с тим што се намирнице 

неће узимати у летњем периоду када деца не иду у школу. 
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају измењених околности у 

пословању Наручиоца. 
Члан 12. 

Уговор је сачињен у  3 (три)  истоветна примерка, од којих један за продавца, а два примера купац задржава 
за своје потребе. 

       за Продавца                                                                                                                  за Купца 
                                                                                                                            Основна школа „Мито Игумановић“                                                                                    
    ______________      _______________ 
                                                                                                                           Милован Јоксимовић, директор  
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