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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  



 
1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: Основна школа „Вук  Караџић“   
Адреса: 15300 Лозница, Филипа Кљајића    бр. 45  
Интернет страница: www.osvukloznica.wordpress.com 
Матични број........................07120427 
Шифра делатности...............8520  
ПИБ.......................................101190348 
Текући рачун.........................840-696760-04 (рачун родитељског динара) 
Е-mail адреса: osvkaradziclo@gmail.com 
 
2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке бр. 3/2019 су : набавка добра  у школској 2019/2020 годину и то: 
-ужине за ученике ОШ»Вук Караџић» у Лозници и   
- куваних оброка (ручак) за ученике у боравку у ОШ“Вук Караџић“ у Лозници 
Назив и ознака из општег речника набавке-храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000.  
 
2. Партије 
Јавна набавка  је  обликована по партијама и то: 
 
Партија    1.- ужина   за ученике 
Партија  2. –куваних оброка(ручак)  за ученике у боравку 
 
4. Контакт лице  
 Анета  Ракић,в.д. директора, Е- mail  адреса школе :  osvkaradziclo@gmail.com 
 и Милена Максимовић,секретар, Е- mail адреса: milenamaksimovic56@gmail.com     телефон: 
015/877-202 
 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке бр. 3/2019 су : набавка добра  у школској 2019/2020 годину и то: 
-ужине за ученике ОШ»Вук Караџић» у Лозници и   
- куваних оброка (ручак) за ученике у боравку у ОШ“Вук Караџић“ у Лозници 
Назив и ознака из општег речника набавке-храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000.  
 
2. Партије 
Јавна набавка  је  обликована по партијама и то: 
 
Партија    1.- ужина   за ученике 
Партија  2. –куваних оброка(ручак)  за ученике у боравку 
 
 
 
 



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Предмет јавне набавке је набавка добара за  школску 2019/2020 годину   и то: 
 - ужине за ученике ОШ»Вук Караџић» у Лозници и   
-  куваних оброка  (ручак)за ученике у боравку у ОШ“Вук Караџић“ у Лозници 
Врста и количина тражених добара су детаљно наведени у обрасцу Структура цене . Наведено 
подразумева оброк прилагођен узрасту деце која похађају продужени боравак . 
Оквиран број ужина и оброка који ће бити поручени у току периода извршења уговора, је: 22.500 – 
ужина и ручак – 2000  што одговара процењеној вредности јавне набавке. До наведеног броја 
наручилац је дошао на основу броја ученика и броја ужина/ и/или оброка наручених у претходним 
школским годинама .  
О врсти оброка (ручак и/или ужина) ће одлучивати сваки родитељ посебно. Свако од родитеља може 
одустати од плаћања и самим тим наручивања оброка (ручка и/или ужине), али и други корисници 
(родитељи) се могу пријавити, што, јасно је, произилази из природе ове јавне набавке и њеног 
факултативног  карактера. 
Добављач је дужан да превоз и пренос намирница врши на начин којим се обезбеђује њихова 
здравствена и хигијенска исправност, односно да се роба испоручује искључиво возилима и у 
амбалажи која је предвиђен за транспорт намирница и прехрамбених производа.  
Превоз средстава и амбалажа, намењени за превоз односно пренос одређених намирница, не 
могу се употребљавати у друге сврхе.  
Амбалажа за паковање ужине мора бити направљена од биоразградивих материјала и боје за 
штампу која није опасна по здравље корисника.  
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року 
испоруке и квалитету испоручених добара и гарантује купцу да ће исти одговарати признатим 
стандардима за квалитет испорученог добра.  
Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим фазама производње, прераде и 
промета хране које су под њиховом контролом, испуњени услови у вези са хигијеном хране, у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009), Правилником о 
условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/2010) и другим прописима.  
У циљу следљивости и устаљеног квалитета и исправности улазних материјала чиме се 
обезбеђује квалитет и исправност производа, субјекти који послују са храном морају да испуне 
услове добре произвођачке и добре хигијенске праксе, а додатно где је то и обавезно, да 
примењују и HACCP систем.  
Услови у погледу рока испоруке:  
Ужина се испоручује у два термина сваког радног дана(по школском календару) почев од дана 
закључења уговора – до 16.06.2020.године и то: у преподневној  смени ужина се доставља 
најкасније до  9,25 сати  а у   поподневној смени најкасније до 14,40 сати 
Ручак  се  испоручује  једном  у  току  сваког  радног  дана (по школском  календару) и то: ако су 
ученици у боравку у  преподневној смени   од  11,45 до 12,30 часова, ,односно 12,30 до 13,00 
часова  ако  су  ученици  у  поподневној смени. 
За време дечијих распуста и државних празника се оброци не наручују (и не испоручују). 
Место извршења услуге: на адресу Наручиоца:  ОШ“Вук Караџић“ 15300 Лозница,Филипа 
Кљајића 45  
Други захтеви наручиоца: 
Производи морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца, прецизираним 
карактеристикама (спецификацијама). 

 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА-ЈНМВ бр. 3/2019  ЗА 2019/2020.ГОДИНУ   
 

Партија 1.  

Редни број Врста и опис добара 
Јединица 

мере 

Оријентациона 
количина  за 2019/20 

годину 

1.  
Интегрални кроасан (120 гр) 
и  јабука 

комад 2250 

2.  
Хот-дог виршла или рол виршла (виршла, 
кечап) (100 гр) 

комад 
2250 

3.  Бурек са сиром  125 гр. и јогурт (180 мл.) комад 2250 

4.  
Сендвич(пилећа прса, сир, павлака, кечап)  
(125 гр) 

комад 
2250 

5.  
Интегрални штапић(120 гр) и млеко  у  
тетра паку (200 мл.) 

комад 2250 

6.  
Интегрална паштета (100 гр)  и јогурт (180 
мл.) 

комад 
2250 

7.  Пројара (150 гр)  и јогурт (180 мл.) комад 2250 

8.  
Интегрални сендвич са ћурећим прсима  
(120 гр.) 

комад 
2250 

9.  
Гибаница са сиром и блитвом (или 
спанаћем)  150 гр. и јогурт (180 мл.) 

комад 2250 

10.  Слатка кифла(џем или крем)  и јабука  комад 
2250 

 Ужина  мора  бити пакована комадно – за свако дете посебно.  
 
- Количине  свих добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће 
количине у зависности од својих конкретних потреба 
 
Партија 2. 

Редни 
број 

Врста и опис добара 
Јединица 

мере 

Оријента
циона 

количина  
за 2019/20 

годину 

1.  
Кромпир паприкаш са свињским месом (100 гр.),хлеб ,сезонска  
салата 

комад 200 

2.  Слатки купус  са  јунетином (100 гр.) ,хлеб, салата комад 200 
3.  Пљескавица од 100 гр. кромпир пире,хлеб,салата комад 200 
4.  Пилећи филе , пилав,салата хлеб  комад 200 
5.  Пасуљ,, салата ,хлеб комад 200 
6.  Мусака  од кромпира,салата,хлеб комад 200 
7.  Грашак са месом,салата,хлеб комад 200 
8.  Сарма ,хлеб комад 200 
9.  Гулаш са говеђим или  свињским месом,пилав, салата,хлеб комад 200 
10.  Пилећи батаци,пекарски кромпир,сезонска салата,хлеб комад 200 

      Наведено подразумева оброк прилагођен узрасту деце која похађају продужени боравак. 
 



- Количине  свих добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће 
количине у зависности од својих конкретних потреба 
 
Рок плаћања: нe може бити дужи од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.  
Место испоруке: на адресу Наручиоца  : ОШ“Вук Караџић“ 15300 Лозница,Филипа Кљајића 45  
Начин испоруке:  
-   Ужина: доставља се два пута у  току сваког радног дана , у преподневној  смени ужина се доставља 
најкасније до  9,25 сати  а у   поподневној смени најкасније до 14,40 сати 
- Ручак  се  испоручује  једном  у  току  сваког  радног  дана (по школском  календару) и то: ако 
су ученици у боравку у  преподневној смени   од  11,45 до 12,30 часова, ,односно 12,30 до 13,00 
часова  ако  су  ученици  у  поподневној смени. 
 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.ст1.Закона и то: 
 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 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;  

 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;  

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезни 
услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2. Закона, и то: Понуђач је 
дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом. 76. Закона:  
Санитарно – хигијенски услови припреме и дистрибуције хране морају бити се у складу са уведеним 
и имплементираним HACCP стандарду.  
Додатни Услов из члана 76. -сертификат, уверење или потврда о сертификованом систему за 
безбедност хране HACCP - Доказ: копија важећег сертификата, уверења или потврде о 
сертификованом систему за безбедност хране HACC ( неоверена копија).  
- искуство у припреми и дистрибуцији ђачких ужина/оброка 
доказ: Потврда о закљученим уговорима; 
-Да располаже довољним техничким капацитетом потребним за реализацију предметне јавне 
набавке, односно  да располаже најмање једним доставним возилом; доказ: очитана саобраћајна 
дозвола и фотокопијом полисе осигурања, а за возила која су у закупу или купљена по уговору о 
лизингу и  копија  уговора 
-Да у радном односу запошљава кључно техничко особље:1 (једног) професионалног пекара (за 
партију 1.),односно кувара (за партију 2.) доказ: образац М1- пријава о поднетој пријави на 
осигурање  



- Неопходан финансијски капацитет: Минимални услов је да понуђач у предходне две године 
није пословао са губитком; доказ:Биланс успеха и Биланс стања за 2017. и 2018.годину. 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 Закона и услов из члана 75. став 2.  
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
1.4 Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 2.  Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача )којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из члана 75. став 2  Закона-поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве 
понуђача) и додатног услова из члана 76. Закона-важећег сертификата, уверења или 
потврде о сертификованом систему безбедности хране HACCP , које доставља у виду 
неоверенe копијe.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача ) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа.  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин.  
Уколико се понуђач определи да испуњеност тражених услова не доказује изјавом, 
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:  
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:  

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 



дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  
3)Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: 
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Дозвола мора бити важећа.   
 
5) Услов из члана 75. Став 2 доказује се изјавом датом у поглављу XI  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ст 1. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ст 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- набавка добара- ужине за ученике 
 Партија1. 

                                   

                 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 

           Понуђач ___________________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара- ужину  за ученике ЈН бр.3/2019, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 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;  

 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;  

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

 

Место: ______________ 

 

  

 М.П.    Понуђач 

Датум: 

___________.2019.године 

 _______________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 



3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ст 1. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ст 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- набавка добара- куваних оброка (ручак)  за ученике у боравку 
Партија 2. 

                                   

                 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 

           Понуђач ___________________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке добара- куваних оброка (ручак)  за ученике у боравку  ЈНМВ  
бр.3/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 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;  

 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;  

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

 

Место: ______________ 

 

 Понуђач: 

 

 М.П.  

Датум: ______________  _______________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 



 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ст 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- набавка добара- партија 1 
 

                                     

              У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара-ђачка  ужина   ЈН бр.3/2019, испуњава све услове 

из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 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;  

 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;  

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

 

 

Место: ______________  Понуђач: 

 М.П.  

Датум: ______________  _______________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверена печатом. 

 

 

 



 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.ст 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- набавка добара- партија 2 
 

                                     

              У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добара- куваних оброка(ручак)  за ученике у боравку ЈН 
бр.3/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 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;  

 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;  

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

 

 

Место: ______________  Понуђач: 

 М.П.  

Датум: ______________  _______________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверена печатом. 

 

 



V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: OШ „Вук Караџић“ Лозница улица  Филипа Кљајића  бр 45, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – намирнице за ђачку ужину, ЈН бр.3/2019, - ”НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до   23.09.2019. године   до   12:00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
Понуда мора да садржи:  
• Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, а уколико 
понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом; 
 • Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.став 1 Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности; (Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом; 
• Образац понуде (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;  
• Oбразац структуре цене (Образац структуре цене понуђач мора да попуни (све позиције), 
овери печатом и потпише. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре цене 
потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени представник 
групе понуђача; 
• Модел уговора (попуњен, парафирана свака страна уговора, потписан од стране овлашћеног 
лица и оверен печатом;  
• Изјава о независној понуди (Потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом, односно потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом; 
• изјава понуђача о поштовању прописа садржаних у члану 75. став 2. Закона; 
• Копија вежећег сертификата, уверења или потврде о сертификованом систему за безбедност 
хране HACCP.  
 
3. ПАРТИЈЕ  

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 



одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партије, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партије,не морају бити 
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све  
партије. 
Наручилац ће за сваку партију закључити посебан уговор.  

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: OШ „Вук Караџић“ 15300 
Лозница, улица  Филипа Кљајића  бр. 45, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр. 3/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
 
6. НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ  
Понуђач у понуди може да наступи:  
 - самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  
 -са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 
подизвођачу/има) и  
 - као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку). 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу/има, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача који 
наступа са подизвођачем/има  буде закључен, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен 
у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је 
дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1-6 Закона и то податке о: 



1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем;  
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
3) понуђачу који ће издати рачун;  
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
 
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена 
испорука добара.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
7.2. Захтев у погледу  извршења услуге  
Понуђач ће  на крају месеца бити обавештен о броју  ужине / оброка (ручак) коју је дневно потребно 
испоручити у наредном месецу, а  о промени броја  корисника биће накнадно и благовремено 
обавештен.  
Место испоруке:  
на адресу Наручиоца: ОШ“Вук Караџић“   15300 Лозница,Филипа Кљајића 45  
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  
 
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
Цене дате у понуди могу се изменити искључиво уз обострану сагласност уговорних страна у 
случају промењених околности које се тичу елемената на основу којих су утврђене цене добара (раст 
цена на мало). Понуђач је дужан да о намери промене цене обавести наручиоца и да прибави његову 
сагласност чим је сазнао за промење околности. Промењена цена не односи се на већ испоручене и 
плаћене количине добара предметне јавне набавке.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима.  
 
9. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Отварање се врши у просторијама школе Вук Караџић“ у  Лозници  
последњег дана рока  за достављање понуда ( 23.09.2019.год.) са почетком у 12,15 часова.  
Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању 
понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног 
поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају записник. 



Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.  
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или лично на адресу наручиоца ОШ 
„Вук Караџић“ Лозница ,Филипа Кљајића  45  , електронске поште на e-mail: 
оsvkaradziclo@gmail.com или факсом на број 015/877-202 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.3/2019“.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.  
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 



да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 
и код његовог подизвођача. 
 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи.  
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок буде 
дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.глaсник РС“ бр.119/2012). Уколико ни након примене горе наведеног 
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене 
горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који је пре (раније) доставио своју понуду за шта ће бити 
релевантан заводни печат наручиоца на понуди тог добављача на којем ће бити назначени дан и 
тачно време подношења понуда.  
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља XII). 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач.  
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 
доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 



против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. У том 
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се 
оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева 
били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати податке о броју или ознаци 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: уписати редом 
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. 
Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке 
административне таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН мале вредности 
број 3/2019 – Јавна набавка добара за школску 2019/2020. годину - ђачкa ужинa  и  припремљених 
куваних оброка  за ученике у боравку 
 Потврда банке мора да садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис 
овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте 
реализована, односно извршена.  
 

21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора  предвиђени Законом о јавним набавкама.Наручилац може да обустави поступак 
јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих 
је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте 
буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

 
 



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ПАРТИЈУ  1. 
 
 
 
Понуда бр.____________ од ________________2019.године за јавну набавку мале вредности добара- 
ђачку ужину за 2019/2020 годину, ЈН бр. 3//2019.  
 
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-mail):  
 

 

Телефон:  
 

 

Телефакс:  
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
1. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

 
2. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

 
 
3. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

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



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
2. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
3. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале вредности добара – партија  1 
 
Просечна цена једне ужине без ПДВ-а 
 

 

Просечна цена једне ужине са ПДВ-ом 
 

 

Укупна цена понуде у динарима (рсд.) 
(без ПДВ-а): 

 

Укупна цена понуде у динарима (рсд.) 
(са ПДВ-ом):  

 

У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и достава наручиоцу/купцу).  
Стране потписнице су сагласне да су јединичне цене добара фиксне и да се неће мењати током 
целог уговореног периода 
Рок и начин плаћања  
(рок плаћања не може бити дужи од 45 
дана од нада достављања фактуре 
 

Рок плаћања је ___________(не дуже од 45 дана), од 
дана пријема исправно испостављеног рачуна.  

Без аванса. 

Рок важења понуде  
(минимално 60 дана од дана отварања 
понуда) 
 

 

Место и начин испоруке: 
 

на адресу Наручиоца: ОШ“Вук Караџић“ 15300 Лозница,             
Филипа Кљајића 45  

 
             
Број гратиса на дневном нивоу који добављач мора обезбедити је 12.  
 
 
 
 
 
 
              Датум         Понуђач  
_______________________      М.П             ______________________  
 
 
 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде.  
Важно: понуду сачинити према спецификацији потреба које су предмет јавне набавке које 
чине саставни део конкурсне документације. 
 
 
 
 
 

 
 



 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ПАРТИЈУ  2. 

 
 
 
Понуда бр.____________ од ________________2019.године за јавну набавку мале вредности добара- 
партија 2.   за 2019/2020 годину, ЈН бр. 3//2019.  
 
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-mail):  
 

 

Телефон:  
 

 

Телефакс:  
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
  

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
1. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

 
2. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

 
 
3. Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:  

 

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



 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
2. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
3. Назив учесника у заједничкој 

понуди:  
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број:  
 

 

 Порески идентификациони број: 
  

 

 Име особе за контакт:  
 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале вредности добара – партија  2 
 
 
 
Просечна цена једног оброка(ручак) без 
ПДВ-а 
 

 

Просечна цена једног оброка (ручак) са 
ПДВ-ом 
 

 

Укупна цена понуде у динарима (рсд.) 
(без ПДВ-а): 

 

Укупна цена понуде у динарима (рсд.) 
(са ПДВ-ом):  

 

У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и достава наручиоцу/купцу).  
Стране потписнице су сагласне да су јединичне цене добара фиксне и да се неће мењати током 
целог уговореног периода 
Рок и начин плаћања  
(рок плаћања не може бити дужи од 45 
дана од нада достављања фактуре 
 

Рок плаћања је ___________(не дуже од 45 дана), од 
дана пријема исправно испостављеног рачуна.  

Без аванса. 

Рок важења понуде  
(минимално 60 дана од дана отварања 
понуда) 
 

 

Место и начин испоруке: 
 

на адресу Наручиоца: ОШ“Вук Караџић“ 15300 Лозница,             
Филипа Кљајића 45  

        
        
 
 
 
 
 
              Датум                    Понуђач  
______________.2019.године      М.П               ______________________  
 
 
 
 
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде.  
Важно: понуду сачинити према спецификацији потреба које су предмет јавне набавке које 
чине саставни део конкурсне документације. 
 

 



VII МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019  
ДОБАРА – ЂАЧКА УЖИНА 

ПАРТИЈА 1. 
                                                               
Закључен између:  
Основне школе „Вук Караџић“ са седиштем у Лозници,улица   Филипа Кљајића  45 
ПИБ:101190348, Матични број: 07120427, број рачуна:840-473660-04  ,кога заступа в.д.-
директора школе Анета  Ракић (у даљем тексту: Купац) 
и  
______________________________________________________________________________________  
са седиштем у _______________________ ул._______________________________________________  
ПИБ: __________________, Матични бр:  __________________,Број рачуна:_____________________ 
 кога заступа___________________________________________________(у даљем тексту: Продавац)  
 
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________________  
Понуда изабраног понуђача: бр._____________ од __________________________________ 
                                                                           

Члан 1. 
Уговорне стране констатују:  
- да је Купац – Oсновна школа „Вук Караџић“ из Лознице , на основу Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Позива за подношење 
понуда дел.бр. _____ од  ______.2019. године, спровео  поступак јавне набавке мале вредности 
добара- ђачку ужину за 2019/2020 годину  (назив и ознака из општег речника набавке: храна, пиће, 
дуван и сродни производи-15000000. 
- да је Продавац доставио своју понуду број __________ (заводни број пунуђача-продавца) од 
__________2019.године за ђачку ужину, која се налази у прилогу и саставни је део уговора;  
- да понуда Продавца у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у 
прилогу и саставни је део уговора;  
- да је Купац у складу са Законом, на основу Продавчеве понуде и Одлуке о додели уговора број 
____ од _____.2019. године, изабрао Продавца за набавку добара из предмета уговора.  
 
    

Члан 2. 
Предмет уговора је испорука ужине ученицима Основне школе „Вук Караџић“ улица  Филипа 
Кљајића 45,  15300 Лозница за 2019/2020.годину ,ближе одређених у спецификацији понуде 
Продавца са ценом која је саставни део његове понуде, све у уговореном року од дана закључења 
уговора  ,до износа процењене вредности предмета јавне набавке ,а најдуже до  16.06.2020.године(до 
краја наставне  школске 2019/2020.године). 
Продавац наступа са подизвођачем_____________________________________________________  
Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу износи _________%.  
Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача______________________________  
___________________________________________________________________________________.  

 
Члан 3. 

Ужина се доставља у два термина сваког радног дана(по школском календару), од дана 
закључења уговора и то: у преподневној смени до 9,25 часова,у поподневној до 14,40 часова а  
обрачунаваће се на крају месеца, стварно испоручени број ужина, на основу дневних поруџбина 
наручиоца. 



Добра из става 1 овог члана морају бити свежа  и у потпуности морају испуњавати техничке и 
технолошке норме и карактеристике према техничкој спецификацији која чини саставни део 
овог уговора, сваког дана према менију датом у обрасцу структуре цена.  

Члан 4. 
Уговорену цену чине:  
- јединичне цене добара према спецификацији, без ПДВ-а;  
- јединична цена добара према спецификацији са ПДВ-ом (обе дате у обрасцу стуктуре цена која је 
саставни део овог уговора).  
Просечна уговорена цена једне ужине   без ПДВ-а, односно износи 
__________динара(словима:_____________________________________________________,  
______________динара (словима: ______________________________________), са ПДВ-ом. 
Уговорена цена, за уговорено време предметне испоруке, укупно износи ______________________ 
динара(словима:_____________________________________________________________________ без 
ПДВ-а, односно ______________динара (словима: _________________________________________), 
са ПДВ-ом.  
 
Цене дате у обрасцу структуре цене могу се изменити искључиво уз обострану сагласност 
уговорних страна у случајевима и на начин предвиђен конкурсном документацијом.                                                                  

 
Члан 5. 

Продавац се обавезује да испоручује добра у свему под условима из конкурсне документације и 
прихваћене понуде.  
Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају недостатака у 
квалитету и очигледних грешака Продавац мора иста да у року одређеним у сачињеном 
записнику о рекламацији замени новим, која имају једнаке или боље карактеристике.  
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке 
потпише отпремницу.  
 

Члан 6. 
Потписана отпремница и достављена фактура Купцу, представљају основ за плаћање уговорене 
цене. Купац се обавезују да у року од _____  дана (не дуже од 45 (четрдесетпет дана) од дана 
пријема исправно испостављене фактуре по преузимању вирмански плати цену за испоручена добра 
на рачун Продавца бр_______________ код ___________________ банке 
 
  

Члан 7. 
Овај уговор се закључује на одређено време, односно за период од  дана закључења уговора до 
износа процењене вредности предмета јавне набавке  а најдуже до  16.06.2020.године(до краја 
наставне  школске 2019/2020.године). 
  
 

Члан 8. 
Уколико добра не буду испоручена у складу са одредбама овог уговора, односно, Продавац не 
врши континуирану испоруку добара у уговореној количини и квалитету, Наручилац може 
раскинути уговор. Уговор ће се раскинути уколико Продавац и након достављеног писаног 
приговора од стране Наручиоца настави са испоруком добара супротно уговореном.  
 

Члан 9. 
Продавац је дужан да превоз и пренос намирница врши на начин којим се обезбеђује њихова 
здравствена и хигијенска исправност, односно да се роба испоручује искључиво возилима и у 
амбалажи која је предвиђен за транспорт намирница и прехрамбених производа.  



Превоз средстава и амбалажа, намењени за превоз односно пренос одређених намирница, не 
могу се употребљавати у друге сврхе.  
Амбалажа за паковање мора бити направљена од биоразградивих материјала и боје за штампу 
која није опасна по здравље корисника. 
 

Члан 10. 
Продавац се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року испоруке и 
квалитету испоручених добара и гарантује купцу да ће исти одговарати признатим стандардима 
за квалитет испорученог добра.  
Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим фазама производње, прераде и 
промета хране које су под њиховом контролом, испуњени услови у вези са хигијеном хране, у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009), Правилником о 
условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/2010) и другим прописима.  
У циљу следљивости и устаљеног квалитета и исправности улазних материјала чиме се 
обезбеђује квалитет и исправност производа, субјекти који послују са храном морају да испуне 
услове добре произвођачке и добре хигијенске праксе, а додатно где је то и обавезно, да 
примењују и HACCP систем.  
Недостатке које утврди Наручилац, Продавац мора да отклони без одлагања.  
 
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 
уговором непосредно примењују одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим 
односима.  

 
Члан 12. 

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно.  
Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда 
стварне надлежности.                       
                                        

Члан 13. 
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима.  
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника 
уговорних страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава купац, а 2 (два) 
продавац.  
 
 
 
 
               ЗА ПРОДАВЦА,                                 ЗА КУПЦА  
_____________________________                                          _______________________  
 
 
 
Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Модел уговора је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава у складу 
са својом понудом, парафира сваку страну и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 



 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019  

ДОБАРА –куваних оброка (ручак) за ученике у боравку  
ПАРТИЈА 2. 

                                                               
Закључен између:  
Основне школе „Вук Караџић“ са седиштем у Лозници,улица   Филипа Кљајића  45 
ПИБ:101190348, Матични број: 07120427, број рачуна:840-473660-04  ,кога заступа в.д.-
директора школе Анета  Ракић (у даљем тексту: Купац) 
и  
______________________________________________________________________________________  
са седиштем у _______________________ ул._______________________________________________  
ПИБ: __________________, Матични бр:  __________________,Број рачуна:_____________________ 
 кога заступа___________________________________________________(у даљем тексту: Продавац)  
 
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________________  
Понуда изабраног понуђача: бр._____________ од __________________________________ 
                                                                           

Члан 1. 
Уговорне стране констатују:  
- да је Купац – Oсновна школа „Вук Караџић“ из Лознице , на основу Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Позива за подношење 
понуда дел.бр. _____ од  ______.2019. године, спровео  поступак јавне набавке мале вредности 
добара - куваних оброка (ручак) за ученике у боравку за 2019/2020 годину  (назив и ознака из 
општег речника набавке: храна, пиће, дуван и сродни производи-15000000. 
- да је Продавац доставио своју понуду број __________ (заводни број пунуђача-продавца) од 
__________2019.године за набавку куваних оброка(ручак) за ученике у боравку, која се налази у 
прилогу и саставни је део уговора;  
- да понуда Продавца у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у 
прилогу и саставни је део уговора;  
- да је Купац у складу са Законом, на основу Продавчеве понуде и Одлуке о додели уговора број 
____ од _____.2019. године, изабрао Продавца за набавку добара из предмета уговора.  
 
    

Члан 2. 
Предмет уговора је набавка куваних оброка(ручак)  за ученике у боравку ОШ“Вук 
Караџић“,улица Филипа Кљајића 45 15300 Лозница,за 2019/2020.годину ближе одређених у 
спецификацији понуде Продавца са ценом која је саставни део његове понуде, све у уговореном 
року до  износа процењене вредности предмета јавне набавке  а најдуже до  
16.06.2020.године(до краја наставне  школске 2019/2020.године). 
Продавац наступа са подизвођачем_____________________________________________________  
Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу износи _________%.  
Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача______________________________  
___________________________________________________________________________________.  

 
Члан  3. 

Оброк (ручак) се се доставља једном у току  сваког радног дана, по школском календару, од 
дана закључења уговора и то: ако су ученици у боравку у  преподневној смени   од  11,45 до 
12,30 часова, ,односно 12,30 до 13,00 часова  ако су ученици у поподневној смени а  



обрачунаваће се на крају месеца, стварно испоручени број ужина, на основу дневних поруџбина 
наручиоца.Ученици  у  боравку  мењају смену месечно. 

 
 Члан 4. 

Уговорену цену чине:  
- јединичне цене добара према спецификацији, без ПДВ-а;  
- јединична цена добара према спецификацији са ПДВ-ом (обе дате у обрасцу стуктуре цена која је 
саставни део овог уговора).  
Просечна уговорена цена једног оброка(ручак)   без ПДВ-а, односно износи 
___________динара(словима:_____________________________________________________,  
______________динара (словима: ______________________________________), са ПДВ-ом. 
Уговорена цена, за уговорено време предметне испоруке, укупно износи ______________________ 
динара(словима:_____________________________________________________________________ без 
ПДВ-а, односно ______________динара (словима: _________________________________________), 
са ПДВ-ом.  
Цене дате у обрасцу структуре цене могу се изменити искључиво уз обострану сагласност 
уговорних страна у случајевима и на начин предвиђен конкурсном документацијом.                                                                  

 
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да испоручује добра у свему под условима из конкурсне документације и 
прихваћене понуде.  
Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају недостатака у 
квалитету и очигледних грешака Продавац мора иста да у року одређеним у сачињеном 
записнику о рекламацији замени новим, која имају једнаке или боље карактеристике.  
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке 
потпише отпремницу.  
 

Члан 6. 
Потписана отпремница и достављена фактура Купцу, представљају основ за плаћање уговорене 
цене. Купац се обавезују да у року од ____ дана (не дуже од 45 (четрдесетпет) дана) од дана.пријема 
исправно испостављене фактуре по преузимању вирмански плати цену за испоручена добра на 
рачун Продавца бр_______________ код ___________________ банке 
 
  

Члан 7. 
Овај уговор се закључује на одређено време, односно за период од  дана закључења уговора до  
износа процењене вредности предмета јавне набавке  а најдуже до  16.06.2020.године(до краја 
наставне  школске 2019/2020.године). 
 

Члан 8. 
Уколико добра не буду испоручена у складу са одредбама овог уговора, односно, Продавац не 
врши континуирану испоруку добара у уговореној количини и квалитету, Наручилац може 
раскинути уговор. Уговор ће се раскинути уколико Продавац и након достављеног писаног 
приговора од стране Наручиоца настави са испоруком добара супротно уговореном.  
 

Члан 9. 
Продавац је дужан да превоз и пренос намирница врши на начин којим се обезбеђује њихова 
здравствена и хигијенска исправност, односно да се роба испоручује искључиво возилима и у 
амбалажи која је предвиђен за транспорт намирница и прехрамбених производа.  



Превоз средстава и амбалажа, намењени за превоз односно пренос одређених намирница, не 
могу се употребљавати у друге сврхе.  

 
 

Члан 10. 
Продавац се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року испоруке и 
квалитету испоручених добара и гарантује купцу да ће исти одговарати признатим стандардима 
за квалитет испорученог добра.  
Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим фазама производње, прераде и 
промета хране које су под њиховом контролом, испуњени услови у вези са хигијеном хране, у 
складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009), Правилником о 
условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/2010) и другим прописима.  
У циљу следљивости и устаљеног квалитета и исправности улазних материјала чиме се 
обезбеђује квалитет и исправност производа, субјекти који послују са храном морају да испуне 
услове добре произвођачке и добре хигијенске праксе, а додатно где је то и обавезно, да 
примењују и HACCP систем.  
Недостатке које утврди Наручилац, Продавац мора да отклони без одлагања.  

 
Члан 11. 

Овај уговор и пре истека рока може да раскине свака уговорна страна због неиспуњена обавеза 
преузетих овим уговором, уз поштовање отказног рока од 15 дана.  

 
 

Члан 12. 
Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно.  
Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда 
стварне надлежности.                                                              

Члан 13. 
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима.  
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника 
уговорних страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава купац, а 2 (два) 
продавац.  
 
 
 
 
 
 
               ЗА ПРОДАВЦА,                                 ЗА КУПЦА  
_____________________________                                          _______________________  
 
 
 
 
Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Модел уговора је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава у складу 
са својом понудом, парафира сваку страну и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора.  
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 



 
 
 

VIII 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 : Понуђач није дужан да достави овај формулар. 
 
 
 
 
 
 
  
          Датум:      М.П.                       Потпис понуђача 
___________________                                  ___________________ 
 
 
 



 
 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ   
 
 
 
 

У складу са чланом 26.Закона,_________________________________________________  
____________________________________________________________________________ (Назив 
понуђача)  даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке мале вредности добара, ЈН бр. 3/2019, партија  1. поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:     М.П.     Потпис понуђача  
_______________________      _________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 

 
 
 



 
 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26.Закона,_________________________________________________  
____________________________________________________________________________ (Назив 
понуђача)  даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке мале вредности добара ЈН бр. 3/2019, партија 2. поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
 
Датум:     М.П.     Потпис понуђача  
_______________________      _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 



Х. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА   -  партија 1 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Јединица 

мере 

Оријентац

иона 

количина 

за 

2019/2020 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Интегрални кроасан (120 гр) 
и  јабука 

комад 

 

2250 
    

2. 
Хот-дог виршла или рол 
виршла (виршла, кечап) (100 
гр) 

комад 

 

2250 
    

3. 
Бурек са сиром  125 гр.  комад 

 

2250 
    

4. Сендвич(пилећа прса, сир, 
павлака, кечап)  (125 гр) 

комад 

 

2250 
    

5. Интегрални штапић(120 гр) 
и јогурт (180 мл.) 

комад 

 

2250 
    

6. Интегрална паштета (100 гр)  
и јогурт (180 мл.) 

комад 

 

2250 
    

7. Пројара (150 гр)  и јогурт 
(180 мл.) 

комад 

 

2250 
    

8. Интегрални сендвич са 
ћурећим прсима  (120 гр.) 

комад 

 

2250 
    

9. 
Гибаница са сиром и 
блитвом (или спанаћем)  150 
гр. и јогурт (180 мл.) 

комад 

 

2250 
    

10. Слатка кифла(џем или крем)  
и јабука  

комад 

 

2250 
    

Просечна цена  једне ужине,без ПДВ-а   износи: _________________________динара 
Просечна цена  једне  ужине ,са ПДВ-ом  износи: ________________________динара 
 
 
 
Датум:______________.2019.год. М.П.       Овлашћено лице 
 _________________________ 
 
Напомена: 
Количине  свих добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће 
количине у зависности од својих конкретних потреба 
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У супротном наручилац ће његову 
понуду одбити.У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(испоруку на адресу 
наручиоца и сл.).Попунити све позиције.Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре 
цене потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашђени представник 



Х. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА -  партија 2. 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Јединица 

мере 

Оријентацио

на количина 

за 2019/2020 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 
Кромпир паприкаш са 
свињским месом (100 
гр.),хлеб ,сезонска  салата 

 
комад 200 

    

2. Слатки купус  са  јунетином 
(100 гр.) ,хлеб, салата 

 
комад 200 

    

3. Пљескавица од 100 гр.пилав 
,хлеб,салата 

 
комад 200 

    

4. Пилећи филе ,кромпир 
пире,салата хлеб 

 
комад 200 

    

5. 
Пасуљ,, салата ,хлеб 

 
комад 

200 
    

6. Мусака  од 
кромпира,салата,хлеб 

 
комад 200 

    

7. 
Грашак са месом,салата,хлеб 

 
комад 200 

    

8. 
Сарма ,хлеб 

 
комад 200 

    

9. 
Гулаш са говеђим или  
свињским месом,пилав, 
салата,хлеб 

 
комад 

200 
    

10. 
Пилећи батаци,пекарски 
кромпир,сезонска 
салата,хлеб 

 
комад 200 

    

Просечна цена  једног оброка,без ПДВ-а: _____________________динара 
Просечна цена  једног оброка  по дану   ,са ПДВ-ом износи: ____________________динара 
У цену су укључени трошкови припреме и дистрибуције 
 
 
 
 
 
Датум:______________.2019.год. М.П.         Овлашћено лице 
 ________________________ 
 
Напомена: 
Количине  свих добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за 
време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће 
количине у зависности од својих конкретних потреба 
Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У супротном наручилац ће његову 
понуду одбити.У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкови припреме и 
дистрибуције  на адресу наручиоца и сл.).Попунити све позиције.Уколико понуђач наступа са групом 
понуђача образац структуре цене потписује иоверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или 
овлашђени представник групе понуђача. 

 



XI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊA  

ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ  

ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Овлашћујем _______________________________________________________, ЈМБГ 

________________________, да присуствује отварању понуда у поступку ЈНМВ,бр.3/2019 , 

набавка добара и то: набавка  ужине и набавка куваних оброка (ручак) за ученике у боравку  

Основне  школе„Вук  Караџић“ у Лозници у школској 2019/2020. години.  

   Све његове изјаве дате током поступка отварања понуда сматрамо  својим и у целости 

прихватамо. 

 

 

 

Место:_____________                                            М.П.                                           ПОНУЂАЧ 

 

Датум: __________.2019.године                                                                 _______________________ 

                                                                                                                       (овлашћено лице понуђача) 

 

 

Напомена: Овај образац доноси представник понуђача на дан отврања понуда и предаје га Комисији 

наручиоца. 

 



 
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА 

ЈН број: 3/2019 набавка добара – партија 1. 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____(навести назив и адресу понуђача) у поступку јавне набавке добара-  ђачку ужину , ЈН број 

3/2019 ,партија 1.поштовао је све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум и место:                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 

__________________________                                          М.П.                    _____________________          

 

 

 Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст. 2. ЗАКОНА 
ЈН број: 3/2019 набавка добара – партија 2. 

 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____(навести назив и адресу понуђача) у поступку јавне набавке добара-ЈН број 3/2019 ,партија 

2.поштовао је све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум и место:                                                                                                          Потпис овлашћеног 

лица  

 

__________________________                                          М.П.                       

__________________________ 

 

 

 Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 

 
 
 
 

 



 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за ЈНМВ  - набавка добара , -ужине за ученике ОШ и 
куваних оброка (ручак) за ученике у боравку 

у ОШ“Вук Караџић“ у Лозници 
у школској 2019/2020. години, ЈНМВ број 3/2019 

 

Потврђујем да сам у име предузећа 
Назив предузећа:   ___________________________________________ 
ПИБ:    ___________________________________________ 
Седиште предузећа:         _________________________    бр. _____________ 
Место и адреса:  ___________________________________________ 
Контакт особа:   ___________________________________________ 
Контакт телефон:  ______________     факс: ______________________ 

 

преузео конкурсну документацију за набавку добара–ужине за ученике / куваних оброка (ручак) за 
ученике у боравку у ОШ“Вук Караџић“ у Лозници  у школској 2019/2020. години, ЈНМВ број 3/2019. 
 

Датум:            ______________.2019 
 
Овлашћено лице: ___________________________ 
 
Потпис:  ___________________________ 
 
                                                                                     
 

М.П. 
 

 

ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само 
понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да 
су преузели конкурсну документацију.   
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не 
достави Наручиоцу поштом на адресу ОШ“Вук Караџић“Лозница,Филипа Кљајића 45, или 
печатирану и скенирану на е-mаil:osvkaradziclo@gmail.com Наручилац не преузима никакву 
одговорност везано за члан 63 Закона о јавним набавкама. 

 

 



   
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12 и 14/15),  даје се 
 

 

П О Т В Р Д А 
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

За јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 

 

 

Овом  потврдом  Наручилац __Основна школа «Вук Караџић»__ из 

___Лознице________________ ул. _Филипа Кљајића_____ бр.__45___,  потврђује да је од стране 

________________________________ (име и презиме овлашћеног лица понуђача), као 

овлашћеног представника Понуђача 

________________________________________________из___________________________ 

ул.___________________________________ бр. ____,      предата Понуда бр.______ од 

___.___.2019.године за Јавну набавку мале вредности бр.3/2019   од    ___.___.2019.године. 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2019.године. 

 

Датум пријема понуде: ____.____.2019.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: 
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – 
директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко 
курирскe 
службе.  

 

 


