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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.оrg.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 12/2015 су добра – Храна  

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

 

4. Назив и ознака из Оштег речника набавки 

 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Весна Павловић, службеник за јавне набавке тел.011/3108-162. 

E - mail адреса (или број факса): број факса 011/2609-869. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 12/2015 су добра – храна 

2. Партије: набавка је обликована по партијама  

http://www.imd.?rg.rs/
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Предмет набавке је обликован у девет  партија. Уз називе партија приказане су процењене врености без ПДВ-а. 

партија 1 – Млеко и млечни производи       -13.450.192,80 дин   

партија 2 –Хлеб и пецива  - 1.980.864,00 дин 

партија 3 – Свеже месо, свињско и јунеће – 5.056.800,00дин 

партија 4- Пилеће месо- 2.925.600,00дин 

партија 5 –Прерађевине од  меса – 4.120.200,00 дин 

партија 6- Свеже воће и поврће- 2.000.000,00 дин 

партија 7- Разно-роба широке потрошње – 8.653.056,12 дин 

партија 8- Замрзнуто воће и поврће и смрзнути ослић 1.673.166,08 дин 

партија 9- Конзумна јаја- 2.003.012,01 дин 

 

Укупно: 41.863.670,00 дин. без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ. 

 

Добра која понуђач нуди морају у потпуности одговарати захтевима Наручиоца. 

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави,односно омогући на увид узорке понуђених добара. 

Понуђач је дужан да превоз и пренос намирница врши на начин којим се обезбеђује њихова здравствена и хигијенска исправност. 

Понуђач се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року испоруке и квалитету испоручених добара и гарантује наручиоцу 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, испуњени прописани услови у вези са хигијеном 

хране,у складу са Законом о безбедности хране – („Сл.гласник РС“,бр. 41/2009), Правилником о условима хигијене хране („Сл.гласник РС“ бр. 73/2010) 

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. 

 

 

 

1. Испорука добара је сукцесивна и према потребама наручиоца: 

-за млеко и млечне прoизводе делом дневно, делом недељно; за хлеб и пециво дневно; за свеже месо дневно и то најкасније до 8 сати пре подне; свеже 

воће и поврће два пута недељно а за остале производе недељно по договору. 

Приликом сваке испоруке добара - намирница понуђач је дужан да достави производ са декларацијом на којој  се јасно види датум истека рока трајања, 

назив произвођача, услови чувања и састав производа као и  уверење – потврду о здравственој безбедности производа. 

2. Понуђач гарантује да су добра која су предмет купопродаје немају никакве недостатке. 

3. Приликом преузимања добара врши се квалитативни и квантитативни пријем. 

4. Наручилац има право да одбије пријем добара  која не одговарају уговореним нормама квалитета односно која су оштећена у транспорту. 

5. Лица која допремају робу морају имати важеће санитарне књижице које ће на захтев примаоца робе приказати.  

 

6. Начин испоруке: Наменским возилом продавца 

7. Место испоруке: Ф-цо магацин купца 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    

Партија 1,млеко и млечни производи  

Р. бр. ставки Назив јед.м. Количина 

1/1 Млеко стер.  1/1   

2,8%мм                

 

лит. 16704 

       1/2  

 

Млеко пастер.кеса   

3,2%мм           

лит. 33600 

1/3 Јогурт чаша 0,2л.;   

3,2%мм 

лит. 34272 

1/4 Јогурт 0,25л     

1%мм 

лит. 2880 

1/5 Кисело млеко чаша 

0,2л.; 3,2%мм   

лит. 432 

1/6 Кисела павлака 

чаша 0,2л.; 20%мм     

ком 960 

1/7 Путер    250гр кг. 576 

1/8 Кајмак    450гр-

1000гр 

кг. 151,2 

1/9 Качкаваљ    45%мм кг. 1200 

1/10 Сир бели неслани    

25%мм 

кг. 1248 

1/11 Пуномасни бели 

сир од 

пастеризованог и 

ултрафилтрираног 

кг. 1152 
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крављег млека са 

најмање   45%мм 

1/12 Крављи сир 

45%мм,слани,криш

ка 

кг 2784 

1/13 Крем сир  100гр кг. 2880 

1/14 Топљени сир  

150гр/ 6 ком x 25 гр 

ком. 4800 

 

Партија 2, хлеб и пецива          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Ред.б

р. 

Назив јед.м. колич

ина 

2/1 Хлеб пшенични бели 

0,6кг 

ком 87360 

2/2 Хлеб интегрални 0,6 кг ком 4032 

2/3 Кифле неслане 100 гр ком 10080 

2/4 Кифле слане 100 гр ком 23040 
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Партија 3, свеже месо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА  - ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПАРТИЈУ 3 

-Ставка 3/1 –јунеће месо, бут БК  I категорија –паковање 5/1, старост до 2 год. Уз сваку испоруку обавезно доставити изјаву (потврду) да је испорука по 

отпремници безбедна за употребу и декларацију. 

Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције. 

 

-Ставка 3/2-свињско месо,бут БК I категорија –паковање 5/1, у свежем стању. Уз сваку испоруку обавезно доставити изјаву/потврду/ да је испорука по 

отпремници безбедна за употребу и декларацију. 

Месо мора имати жиг ветеринарске инспекције. 

 

-Ставка 3/3-млевено месо –мешано,паковање 2/1 

 

 

 

 

Р.б. Назив јед

.м. 

колич

ина 

3/1 Јунеће месо-

бут   БК  

I категорија 

   

кг. 

3600 

3/2 Свињско 

месо-бут  БК 

I категорија 

   

кг. 

2160 

3/3 Млевено 

мешано месо 

   

кг. 

4800 
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Партија 4, пилеће месо 

 

       
 

Ред.

бр. 

 

Назив 

 

јед.

м. 

 

колич

ина 

4/1 Месо пилеће 

- смрзнуто 

  кг.  

12720 

    

НАПОМЕНА  - ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПАРТИЈУ 4: 

-Ставка 4/1-тежина по ком (цело пиле) - најмање 2,5кг. Паковање - свако пиле посебна кеса, декларација на сваком пилету посебно. 

 Уз сваку испоруку доставити изјаву да је испорука по отпремници безбедна за употребу и извештај о здр.исправности производа који се доставља према 

динамици назначеној  у уговору са акредитованом установом            
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Партија 5, месне прерађевине 

Ред.бр. Назив јед.м. количина 

5/1 Шунка     кг. 960 

5/2 Шункарица    кг. 3360 

5/3 Паризер /пилећи/    кг. 1920 

5/4  Паштета у цреву/пилећа/    кг. 1440 

5/5 Виршле /пилеће/  1/1    кг. 6240 

5/6 Сува сланина     кг. 960 

5/7 Сува печеница-сува димљена 

печеница тврде конзистенције 

,трајни производ 

   кг. 60 

5/8 Суви врат    кг. 96 

5/9 Печеница свињска- одимљени 

полутрајни производ 

   кг. 96 

5/10 Будимска кобасица широка    кг.              

120 

5/11 Кулен    кг. 60 

     
НАПОМЕНА - ДЕТАЉАН ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПАРТИЈУ5:  

-Ставка 5/1 шунка-пастеризована конзерва од комада свињског меса I категорије.  

-Ставка 5/2 шункарица-барена кобасица са комадима  свињског и говеђег меса/I  и I I категорије/ или барена кобасица са комадима  свињског  меса/I  и I I 

категорије 

-Ставка 5/3 паризер/пилећи/- фино уситњена барена кобасица од откоштеног пилећег меса 

-Ставка 5/5 пилеће виршле-фино уситњена барена кобасица од пилећег меса-вакумирани производ 

-Ставка 5/10 будимска кобасица широка-ферментисана сува кобасица од свињског и говеђег меса.  
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Партија 6  -        Свеже воће и поврће        

Ред.бр. Назив јед.м. количина 

6/1 Кромпир    кг 10560 

6/2 Купус    кг 7392 

6/3 Пасуљ бели    кг 1440 

6/4 Цвекла    кг 480 

6/5 Шаргарепа    кг      2640 

6/6 Лук црни    кг 2880 

6/7 Лук бели    кг 50 

6/8 Паприка шиља    кг 240 

6/9 Паприка бабура    кг 800 

6/10 Краставац    кг 960 

6/11 Тиквице    кг 1255 

6/12 Карфиол    кг 180 

6/13 Броколи    кг 210 

6/14 Парадајз    кг 960 

6/15 Празилук    кг 120 

6/16 Целер    кг         240 

6/17 Корен першуна    кг 240 

6/18 Бундева    кг 210 

6/19 Зелена салата ком 1440 

6/20 Першун,веза ком 1440 

6/21 Блитва,веза ком 720 

6/22 Мирођија ,веза ком 160 

6/23 Јабуке    кг 8160 

6/24 Лимун    кг 720 

6/25 Брескве   кг 504 
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6/26 Шљиве   кг 344 

6/27 Крушке   кг 264 

6/28 Грожђе   кг 120 

6/29 Лубенице   кг     

1200 

6/30 Диње   кг 200 

6/31 Поморанџе   кг 480 

6/32 Мандарине   кг 600 

6/33 Банане   кг 864 

6/34 Суве шљиве   кг 40 

6/35 Кајсије   кг 104 

6/36 Трешње   кг 60 

6/37 Јагоде кг 50 

6/38 Зеље Ком 320 
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 Партија 7, разно-роба 

широке потрошње 

        

          

          

Ред.бр. Назив јед.м. количина 

7/1 Мешана мармелада(2,7кг)    кг 1152 

7/2 Кекс петибеуре  1/1    кг 1128 

7/3 Кекс "плазма"   600гр 

 кекс треба да је обогаћем 

витаминима  и следећег 

састава: 

пшенично 

брашно,шећер,маслац,сојино 

брашно,биљна 

маст,мед,декстроза,сурутка у 

праху,обрано млеко у 

праху,средства за дизање 

теста(амонијум-

хидогенкарбонат,натрујум –

хидрогенкарбонат)со,емулгато

р:соја лецитин,витамини 

(витамин Ц,ниацин,витамин 

Б6,тиамин),арома.Потребно је 

да декларација садржи 

информацију о алергенима 

 

   кг 864 

7/4 Чај(20кесица)хибискус,шипак  кут 3840 

7/5 Алева паприка    кг 168 

7/6 Маргарин light   500гр    кг 2880 
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7/7 Маргарин стони  250гр    кг 240 

7/8 Кухињска со  1/1    кг 492 

7/9 Зачин ,додатак јелима    кг 480 

7/10 Пшенични гриз   кг 1032 

7/11 Палента кукурузна   450гр или 

500гр 

  кг 3456 

7/12 Шпагете   500гр   кг 240 

7/13 Фида гнездо   400гр   кг 144 

7/14 Макарон тестенина са јајима   

кг 

  кг 1920 

7/15 Брашно Т-500   25/1   кг 9600 

7/16 Брашно интегрално 1/1   кг 144 

7/17 Брашно оштро Т-400  1/1   кг 144 

7/18 Шећер кристал   1/1 кг 6480 

7/19 Сенф  (2,5кг)   кг 480 

7/20 Кечап  1/1   лит 1152 

7/21 Пиринач  1/1,глазирани,И 

класа 

  кг 3060 

7/22 Пшеница белија   кг 240 

7/23 Чоколада за јело и кување 

200гр 

  кг 144 

7/24 Еурокрем  25гр: састав 

Шећер, биљна маст, биљно 

уље, обрано и пуномасно 

млеко у праху (мин.8,5% 

безмасне суве материје 

млека),какао прах са 

ком 17280 
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редукованим садржајем масти 

(мин.2,5%сувих немасних 

какао делова), сојино брашно , 

лешник (мин 3%),сурутка у 

праху,емулгатор сојин лецитин 

и ароме. 

7/25 Еурокрем  1/1 или одг.   кг 480 

7/26 Уље  1/1   лит 5904 

7/27 Туњевина у комаду конз.185гр          ком 11520 

7/28 Сардина конзерва 125гр ком 600 

7/29 Оригано  3гр ком 1920 

7/30 Прашак за пециво   10гр ком 3360 

7/31 Бибер црни млевени  5гр ком 1920 

7/32 Цимет  5гр ком 960 

7/33 Ванил шећер  10гр ком 960 

7/34 Шећер у праху  250гр кг 48 

7/35 Кокос брашно  100гр    кг 48 

7/36 Сусам семе  100гр   кг 96 

7/37 Какао прах 100гр   кг 48 

7/38 Пудинг ванила  1/1   кг 240 

7/39 Пудинг чоколада 45гр ком 1680 

7/40 Шлаг   40гр ком 840 

7/41 Сушени кромпир у љуспицама      кг 2400 

7/42 Свежи шампињони   кг 336 

7/43 Сирћетна киселина 9%алкохол   лит 720 

7/44 Ливадски мед  950гр   кг 576 

7/45 Коре за питу/гибаницу   кг 2400 

7/46 Свеж пекарски квасац  500гр   кг 240 
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7/47 Кисели купус вакуум пак кг 4800 

7/48 Цедевита   200гр или одг. кг 144 

7/49 Паштета јетрена  50гр ком 4800 

7/50 Мајонез classic  200мл лит 96 

7/51 Шећер за кафу    5гр ком 6000                  

7/52 Парадајз пире   5/1 ком 96 

7/53 Сок густи бресква/кајсија 1/1 лит 1152 

7/54 Сок поморанџа 1/1 лит 576 

7/55 Кока кола  2 лит 
Уместо Кока коле може се 

понудити еквивалент: 

безалкохолно пиће, природне 

ароме без  конзерванса, састава: 

вода, високо фруктозни 

сируп,шећер,угљен диоксид 

мин.2 g/l; фосфорна 

киселина;природне ароме 

укључујући и кофеин. 

Нутритивне вредности: 

100ml производа је потребно да 

садржи: 

Енергетска вредност 185кЈ 

(44кcal), 

-Масти: 0g, 

ком 

 

            576 



17 

 

 од тога засићене масне киселине: 

0g 

- угљени хидрати:  10,9g,  

од тога шећери 10,9 g, 

-протеини: 0g 

-со: 0g. 

 

7/56 Кисела вода   1,5лит ком 768 

7/57 Кафа   200гр ком 720 

 

 Партија 8, Замрзнуто воће и поврће и 

смрзнути ослић 

       

           

           

Ред.бр. Назив јед.м. количина 

8/1 Ђувеч                     1/1    кг 1920 

8/2 Грашак                   1/1    кг 2544 

8/3 Боранија жута       1/1    кг 2544 

8/4 Златна мешавина  1/1    кг 1056 

8/5 Кукуруз шећерац  1/1    кг 480 

8/6 Царска мешавина  1/1    кг 768 

8/7 Карфиол  1/1    кг 844 

8/8 Спанаћ у брикетима 1/1    кг 216 

8/9 Вишње без коштице 5/1    кг 60 

8/10 Ослић смрзнути,филети  

Аргентина  500гр 

  кг 960 
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Партија 9, конзумна јаја 

         

           

Ред.бр. Назив јед.м. количина 

9/1 Конзумна јаја А класе 360/1   ком 196953 

 

НАПОМЕНА - ДЕТАЉАН ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПАРТИЈУ 9: 

  

-конзумна јаја А класе-паковање стандардно - колете и картонска кутија са деклерацијом о класи, датумом паковања и року трајања 
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ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА: 

ЗА ПАРТИЈУ 1, МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

- Параметри квалитета - врсте намирница наведене у спецификацији понуде морају визуелно да изгледају исправно, морају да имају прописану декларацију са 

свим потребним информацијама. Изглед, боја и мирис својствени врсти производа. Прерађевине од млека стижу у оригиналном паковању са прописаном 

декларацијом. 

- Начин транспорта- све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца (возило са хладњачом). 

-Рок трајања-означен на декларацији. Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе и потврда о здравственој 

безбедности хране. 

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 2 ,ХЛЕБ И ПЕЦИВА 

- Параметри квалитета - врсте намирница наведене у спецификацији понуде морају да визуелно изгледају испаравно. Изглед, боја и мирис својствен врсти 

производа. Намирнице стижу у прописаном паковању - гајбе. 

-Начин транспорта - све намирнице треба да се довозе наменским возилом испоручиоца. 

-Рок трајања-означен на деклaрацији. Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе. 

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца. 

 

 

ЗА ПАРТИЈУ 3, СВЕЖЕ МЕСО СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ 

-Начин транспорта-све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца  

- Расхладно доставно возило-достава меса у температурном режиму од маx +4степена Целзијуса 

 -Параметри квалитета-врсте меса наведене у спецификацији понуде морају визуелно да изгледају испаравно,да немају стране мирисе или мирисе на устајало.  

Боја карактеристична за свеже месо. Паковања морају имати прописану декларацију са свим потребним информацијама. 

-Начин транспорта-све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца  

-Рок трајања-означен на декларацији. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача - отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе и потврда о здравственој 

безбедности хране. 

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца. 
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ПАРТИЈА 4, ПИЛЕЋЕ МЕСО 

- Начин транспорта- понуђач мора поседовати расхладно возило – достава меса у температурном режиму од -18 степени целзијуза и ниже. 

-Параметри квалитета-паковања морају имати прописану декларацију са свим потребним информацијама 

-Рок трајања-означен на декларацији. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе и потврда о здравственој 

безбедности хране. 

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца. 

ПАРТИЈА 5, ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА 

-Параметри квалитета - врсте намирница наведене у спецификацији понуде морају да визуелно изгледају исправно, морају да имају прописану декларацију са 

свим потребним информацијама. Изглед, боја и мирис својствен врсти производа. Намирнице стижу у оригиналном паковању са  прописаном декларацијом. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача - отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе и потврда о здравственој 

безбедности хране 

-Начин транспорта-све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца (возило са хладњачом). 

-Рок трајања-означене на деклaрацији, обавезна визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже. 

-место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца 

 

ПАРТИЈА 6,СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

- Роба мора бити зрела и свежа и мора бити I класе 

-Начин транспорта - све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца  

-Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе 

-место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца 
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ПАРТИЈА 7, РАЗНО-РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

-Параметри квалитета-врсте намирница наведене у спецификацији понуде морају да визуелно изгледају исправно, и морају имати прописану потврду о 

исправности. Изглед, боја и мирис својствен врсти производа. Намирнице стижу у оригиналном паковању  

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе и потврда о здравственој 

безбедности хране. Потребно је да се доставља периодично Извештај о здравственој исправности готових производа, према динамици назначеној у уговору са 

овлашћеном установом. 

 -Начин транспорта-све намирнице треба да се довозе наменским возилом испоручиоца  

-место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца 

 

ПАРТИЈА 8, ЗАМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ И ЗАМРЗНУТИ ОСЛИЋ 

Декларација производа мора садржати назив производа, податке о произвођачу, место и име произвођача, датум производње и рок трајања. 

  -Рок трајања- означен на деклерацији. Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе  

-Начин транспорта-све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца – са температурним режимом од -18 степени целзијуса или ниже  

* Изабрани понуђач је дужан да обезбеди адекватан број замрзивача за складиштење замрзнуте робе(мин. 2 ком) који ће наручиоцу  дати на рсполагање у току 

трајања уговора.  

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наруциоца 

 

ПАРТИЈА 9, КОНЗУМНА ЈАЈА 

-Параметри квалитета - јаја „А„ класе морају да визуелно изгледају исправно, морају да имају прописану декларацију са свим потребним информацијама и морају 

имати прописану потвду о здравственој исправности, по отпремници, као и Извештај о здравственој исправности производа према динамици означеној у Уговору 

са акредитованом лабораторијом.  

- Изглед,боја и мирис морају бити својствени свежим јајима. 

  -Рок трајања-означен на декларацији. Обавезна је визуелна провера робе и физичке исправности амбалаже. 

-Обавезна пратећа документација од стране добављача-отпремница са тачним и потпуним називом и количином испоручене робе  

-Начин транспорта-све намирнице треба да  се довозе наменским возилом испоручиоца – са температурним режимом максимално +12 степени целзијуса  

-Место испоруке – Ф-цо  магацин наручиоца 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.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 

чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови  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) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)  

 

6) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 
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     2.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

 1 /  Сертификат HACCP  треба да поседује произвођач  и сви субјекти у ланцу производње,прераде и промета храном. 

Понуђачи су обавезни да доставе сертификат  о имплементацији и примени система за здравствену безбедност намирница  HACCP и за произвођача и за  

понуђача уколико произвођач није истовремено и понуђач , а све у складу са Законом о безбедности хране (Сл.гласник РС бр 41/09). 

 

Изузетак је партија 6 за коју је потребно да понуђач (не и произвођач)обавезно мора поседовати потврду о уведеном систему за безбедност хране HACCP 

за откуп, складиштење и дистрибуцију воћа и поврћа.  

 

За свеже шампињоне није потребан HACCP произвођача као ни за кисели купус. Обзиром да је тражен кисели купус у вакуум паковању,потребно је приложити уз 

понуду, копију декларације производа неке од претходних достава. 

Понуде понуђача који не приложе доказ – сертификат  о уведеном систему HACCP неће бити разматране.  

2/ Понуђач уз понуду, у документацији доставља  копије декларација за тражене производе, као и копију неке од извршених анализа производа од стране 

овлашћене лабораторије из претходног периода, по динамици из уговора који је склопљен са акредитованом лабораторијом. 

Изузетак је за партију 6,свеже воће и поврће за коју ће бити довољно приложити копије декларација за понуђене производе. 

 

 Сва понуђена добра мора имати декларацију у складу са Правилником  о декларисању, означавању и рекламирању хране ( „Службени Гласник РС” ,бр.85/13 и 

101/13).   

 Декларације се морају достављати уз сваку испоруку робе и морају бити на српском језику. 

 

 3/ Технички капацитет: Понуђачи су обавезни да приложе доказ да се намирнице транспортују возилом које обезбеђује очување својстава робе приликом 

транспорта и морају одговарати температурама дозвољеним за одређену врсту призвода, као што је наведено у поглављу III -  Врста, техничке карактеристике и 

сл.,  за возило.  

 

4/ Мере обезбеђења квалитета 

Копија уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу контроле квалитета (понуђач који обавља делатност промета – доставља за произвођача) 

 5/ За партију 2 понуђач мора бити и произвођач који мора поседовати сопствену пекару за производњу хлеба – доказ HACCP  

 

6/ За партију 3 потребно је да понуђач има сопствену кланицу или Уговор са кланицом регистрованом за клање стоке у којој је уведен HACCP систем (уколико 

нема своју кланицу доставити копију Уговора и HACCP кланице ) 
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7/ За партију 4 – понуђач може имати сопствену кланицу, односно уколико нема сопствену кланицу потребно је да има уговор са кланицом 

регистрованом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем 

  

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 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: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона- Доказ:   Решење/Дозвола Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

( по Закону о безбедности хране „Сл. Гласник, бр. 41/2009) 
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6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 

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

 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1 – 4, већ потврду 

или решење о упису или интернет страницу где се може видети да су уписани у регистар понуђача . 

 

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова.Довољно је навести интернет страницу на којој се може видети упис у Регистар или доставити копију Решења о упису у регистар понуђача. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако  понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.Ако понуђач има 

седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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. 

 



 

 

26 

 

 

2.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ / ДОКАЗИ КОЈИ ПОНУЂАЧ ПРИЛАЖЕ 

 

 1/ Доказ: Сертификат за понуђача и произвођача којим се потврђује да је успоставио и примењује HACCP систем који испуњава све захтеване стандарде. 

 

Сертификат HACCP  треба да буде достављен на српском језику,односно, уколико је сертификат HACCP издат на страном  језику,наведени доказ је потребно 

доставити у преводу на српски језик,овереном од стране судског тумача за предменти страни језик. 

 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем /подиспоручиоцем, и подизвођач мора да достави горе наведени доказ у погледу примене система 

управљања безбедношћу хране HACCP. 

 

У случају подношења заједничке понуде, сви понуђачи из групе понуђача морају да испуњавају услове у погледу примене система управљања безбедношћу хране 

HACCP и за сваког понуђача из групе понуђача се доставља горе наведени доказ.  

      / Понуђачи су обавезни да доставе сертификат  о имплементацији и примени система за здравствену безбедност намирница  HACCP и за произвођача и за  

понуђача уколико произвођач није истовремено и понуђач ,а све у складу са Законом о безбедности хране. Изузетак је партија 6 за коју је потребно да 

понуђач (не и произвођач)обавезно мора поседовати потврду о уведеном систему за безбедност хране HACCP.  

 

За свеже шампињоне није потребан HACCP произвођача као ни за кисели купус.Обзиром да је тражен кисели купус у вакуум паковању,потребно је приложити 

копију деклерације производа неке од претходних достава. 

Понуде понуђача који не приложе доказ – сертификат  о уведеном систему HACCP неће бити разматране.      

 2/ Понуђач уз понуду, у документацији доставља  копије декларација за понуђене производе, као и копију неке од извршених анализа производа од стране 

овлашћене лабораторије из претходног периода, по динамици из уговора који је склопљен са акредитованом лабораторијом. 

Изузетак је за партију 6,свеже воће и поврће за коју ће бити довољно приложити копије декларација за понуђене производе. 

 

Сва понуђена добра мора имати декларацију у складу са Правилником  о декларисању, означавању и рекламирању хране ( „Службени Гласник РС” ,бр.85/13 и 

101/13).   

 Декларације се морају достављати уз сваку испоруку робе  и морају бити на српском језику. 

 

3/Технички капацитет: Понуђачи су обавезни да приложе доказ да се намирнице транспортују возилом које обезбеђује очување својстава робе приликом 

транспорта и морају одговарати температурама дозвољеним за одређену врсту призвода.  
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Као доказ приложити Изјаву бр. XII  и копију очитане саобраћајне дозволе за возило, која мора да гласи на име понуђача, или важећи уговор о закупу возила или 

другом ангажовању код понуђача. 

4/ Мере обезбеђења квалитета: Копију уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу контроле квалитета (понуђач који обавља делатност промета – 

доставља за произвођача) 

5/ За партију 2 понуђач мора бити и произвођач/понуђач мора поседовати сопствену пекару за производњу хлеба – доказ достава: HACCP сертификата - 

6/ За партију 3 потребно је да понуђач има сопствену кланицу или Уговор са кланицом регистрованом за клање стоке у којој је уведен HACCP систем - доставити 

HACCP понуђача или уколико има уговор са кланицом и копију Уговора и HACCP кланице  

 

7/  За партију 4 – понуђач може имати сопствену кланицу, односно уколико нема сопствену кланицу потребно је да има уговор са кланицом 

регистрованом за клање пилића у којој је уведен HACCP систем  

Доказ: доставити HACCP понуђача или уколико нема сопствену кланицу доставити копију уговора са кланицом и HACCP кланице 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач буде подносио делове понуде на страном језику, те делови морају бити преведени на српски језик и 

оверени од стране судског тумача. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Хране, ЈН бр. 12/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца – на писарници/архиви наручиоца  до 06.07.2015 године до 09:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Отварање се спроводи истог дана 06.07.2015.г. у 11:00 часова. 

3.  ПАРТИЈЕ  

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

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 
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- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све партије. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6 – 

8,  са назнаком: 

„Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Хране - ЈН 12/2015 не  ОТВАРАТИ”На полеђини 

коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана од дана издавања фактуре, којом је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара), начина и места испоруке 

9.2.1 Рок испоруке : За млеко и млечне призводе делом дневно, делом недељно; за хлеб и пециво дневно; за свеже месо дневно и то најкасније до 8 сати пре подне; 

свеже воће и поврће два пута недељно а за остале производе недељно по договору. 

9.2.2 Начин испоруке: Наменским возилом продавца 

9.2.3 Место испоруке: Ф-цо магацин купца 

 

9.3. 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. 

 

9.4.    Начин приказивања цена за партију 6. Свеже воће и поврће 

НАПОМЕНА: из табеле понуде /за партију 6/ специфициране робе у колони проценат увећања или смањења цене у односу на цене са Кванташке пијаце уписује се 

проценат на следећи начин начин : ако се на пример нуди роба  по цени која је виша  у односу на цену са Кванташке пијаце за 20% ,онда се уписује + 20%у колону 

проценат увећања или смањења цене, а ако се нуди роба по цени која је  на пример 5 % нижа  у односу на цене са Кванташке пијаце у тој колони се уписује – 5%, 

ако се нуди роба по истој цени као на Кванташкој пијаци уписује се 0%. Процењене вредности су дате произвољно ради вредновања понуда;Цене по којима ће се 

роба испоручивати  мењаће се у току трајања уговора у зависности од цена на Кванаташкој пијаци.  

У колону укупна вредност  уписује се динарски износ процентуално увећане,  смањене или непромењене укупне (процењене) вредности производа; на 

пример ,ако се нуди лимун по цени за 30% вишој него на Кванташкој пијаци онда се уписује 79560 динара ( процењена укупна вредност је 61200 дин  а 

увећано за 30% је 79560 и овај износ се уписује у колону укупна вредност са урачунатим процентом снижења или повећања).Понуђач коме буде додељен 

овај Уговор о јавној набавци прихвата,као веродостојне, податке о ценама производа на Кванташкој пијаци,који се недељно објављују на званичном сајту 

Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде РС на интернет адреси http://www.stips.minpolj.gov.rs/  подаци о ценама се прате из „Детаљног 

извештаја“,колона „мин“,место прикупљања  „ Београд, кванташка пијаца“/.  

Изабрани понуђач ће цене за сваку испоруку формирати по извештају који претходи испоруци робе и  изабрани понуђач ће бити у обавези да тај извештај 

приложи у писаној форми уз сваку фактуру.  

У случају да тај сајт буде недоступан из било ког разлога ,понуђач се обавезује да о свом  трошку , а по позиву наручиоца , најчешће два пута месечно са 

наручиоцем изврши комисијску проверу висина цена тих производа на Кванташкој пијаци у Београду.  

http://www.stips.minpolj.gov.rs/
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Роба мора бити прве класе. Уговор се потписује на укупну процењену вредност партије 6, а цене из понуде понуђачи дају ради упоређивања цена, 

како би се избрала понуда по критеријуму најниже понуђене цене.   

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, односно са посебно исказаном стопом ПДВ-а у колони која је за то предвиђена. 

Партија 6-у табели понуде потребно је исказати укупне цене без ПДВ-а примењејући проценат снижења или повећања, у односу на цене Квантешке пијаце. 

 

Образац структуре цене је садржану образцу понуде и понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. У понуђену цену мора бити 

урачуната укупна вредност добара са испоруком, транспортом, доставом уколико је потребна, царином уколико су добра иностраног произвођача – продавца, 

додатним порезима и доприносима и др. 

Цене из понуде  се могу споразумно мењати: 

- за домаће производе - ако је раст цена на мало већи од 10 % 

- за увозне производе -  ако је раст средњег курса ЕУР већи од 15 %. 

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

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђења  и то: 

1/    Изабрани понуђач ће бити обавезан да у моменту потписивања уговора поднесе и банкарску гаранцију  за добро извршење посла / или у року од седам  дана 

од дана закључења уговора/  у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција мора бити издата од банке која је регистрована на територији Републике Србије или која има коресподентски однос са домаћом првокласном 

банком која ће изјавити да је спремна да по горе наведеним клаузулама изврши исплату по банкарској гаранцији у корист наручиоца уколико о то затражи ( у том 

случају доставити потврду домаће банке). 

Наведена гаранција банке мора садржати клаузуле: ''безусловна'', ''неопозива'', ''платива на први позив“, „без права на приговор''. 

Банкарска гаранцијаза добро извршење  посла  мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

Банкарска гаранција неће бити враћена понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 или факсом на број.011/2609-869] 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. 12/2015 

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. 

14. 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.  

15. 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, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења  за добро 

извршење посла мора да се продужи. 
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16. 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. 

За партију 6 уговор се потписује на укупну процењену вредност партије, а цене из понуде понуђачи дају ради упоређивања цена, како би се избрала 

понуда по критеријуму најниже понуђене цене.   

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за понуђене партије предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и рок плаћања, понуде ће се рангирати  по редоследу пријема понуда на архиви Института. 

18. 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 је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 

 19. 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.  

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, уплата се врши по упутству које је дала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, акоје се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе“ или кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуда бр _____ од __________________ за јавну набавку  Хране -  за партије _______________________ 

 

         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  
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2) ПОНУЂАЧ 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 

 

                                                                    М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који    ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
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2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, образац финансијске понуде и структуре цене 

Партија 1,млеко и млечни производи  

Р. бр. 

ставк

и 

Назив јед.м. колич

ина 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

 

Јединична 

цена са   

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно исказани 

трошкови који 

чине јед. цену  

1/1 Млеко стер.  1/1  

2,8%мм                

 

лит. 16704       

       

1/2  

 

Млеко пастер.кеса   

3,2%мм           

лит. 33600       

1/3 Јогурт чаша 0,2л.   

3,2%мм 

лит. 34272       

1/4 Јогурт 0,25л     1%мм лит. 2880  

 

     

1/5 Кисело млеко чаша 

0,2л., 3,2%мм   

лит. 432       

1/6 Кисела павлака чаша 

0,2л.;  20%мм     

ком 960       

1/7 Путер    250гр кг. 576       

1/8 Кајмак    450гр -1000 гр кг. 151,2       

1/9 Качкаваљ    45%мм кг. 1200       

1/10 Сир бели неслани    

25%мм 

кг. 1248       

1/11 Пуномасни бели сир од 

пастеризованог и 

кг. 1152       
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ултрафилтрираног 

крављег млека са 

најмање   45%мм 

1/12 Крављи сир 

45%мм,слани,кришка 

кг 2784       

1/13 Крем сир  100гр кг. 2880       

1/14 Топљени сир  150гр /6 

ком x 25гр 

ком. 4800       

 Укупно за партију 1 са 

и без ПДВ-а 
        

 

Партија 2, хлеб и пецива          

 

 

       
 

Ред.б

р. 

Назив јед.м. колич

ина 

 Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

јед. Цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно исказани 

трошкови који чине 

јед. цену  

2/1 Хлеб пшенични бели 

0,6кг 

ком 87360       

2/2 Хлеб интегрални 0,6 кг ком 4032  

 

     

2/3 Кифле неслане 100 гр ком 10080  

 

     

2/4 Кифле слане 100 гр ком 23040  

 

     

 Укупно за партију 2 са 

и без ПДВ-а 
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Партија 3, свеже месо 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б. Назив јед

.м. 

колич

ина 

 Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

јед.цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови који 

чине јед. цену  

3/1 Јунеће месо-

бут   БК  

I категорија 

   

кг. 

3600       

3/2 Свињско 

месо-бут  БК 

I категорија 

   

кг. 

2160       

3/3 Млевено 

мешано месо 

   

кг. 

4800       

 Укупно за 

партију 3 са и 

без ПДВ-а 
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Партија 4, пилеће месо 

 

       
 

Ред.

бр. 

 

Назив 

 

јед.

м. 

 

колич

ина 

 Јед.цена без  

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови који 

чине јед. цену  

4/1 Месо пилеће 

- смрзнуто 

  кг.  

12720 

      

    

  

 

Партија 5, месне прерађевине 

       

          

          

Ред.бр. Назив јед.м. количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине 

јед. цену  

5/1 Шунка     кг. 960       

5/2 Шункарица    кг. 3360       

5/3 Паризер /пилећи/    кг. 1920       

5/4 Паштета у цреву/пилећа/    кг. 1440       

5/5 Виршле /пилеће/  1/1    кг. 6240       

5/6 Сува сланина     кг. 960       

5/7 Сува печеница-сува димљена 

печеница тврде конзистенције 

,трајни производ 

   кг. 60       
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5/8 Суви врат    кг. 96       

5/9 Печеница свињска- одимљени 

полутрајни производ 

   кг. 96       

5/10 Будимска кобасица, широка    кг.                

120 

      

5/11 Кулен    кг. 60       

 

 Укупно за партију 5 са и без 

ПДВ-а 
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Партија 

 

6  - Свеже воће и 

 поврће 

         

Ред.бр. Назив јед.м. количина Укупна 

процењена 

вредност 

Проценат увећања 

или смањења 

Укупна  

вредност са  

урачунатим  

процентом 

снижења  

или повећања, 

примењена на укупну 

процењену вредност 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине јед. 

цену 

 

Стопа ПДВ-а 

6/1 Кромпир 

 

   кг 10560  368.468,00      

6/2 Купус 

 

   кг 7392 183.178,00      

6/3 Пасуљ бели 

 

   кг 1440 184.530,00      

6/4 Цвекла 

 

   кг 480 13.305,00      

6/5 Шаргарепа 

 

   кг      2640 75.648,00      

6/6 Лук црни 

 

   кг 2880 89.228,00      

6/7 Лук бели 

 

   кг 50 9.097,00      

6/8 Паприка шиља 

 

   кг 240 15.175,00      

6/9 Паприка бабура 

 

   кг 800 25.200,00      

6/10 Краставац 

 

   кг 960 41.882,00      

6/11 Тиквице    кг 1255 33.620,00      
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6/12 Карфиол 

 

   кг 180 8.469,00      

6/13 Броколи 

 

   кг 210 15.272,00      

6/14 Парадајз 

 

   кг 960 66.563,00      

6/15 Празилук 

 

   кг 120 7.445,00      

6/16 Целер 

 

   кг         240 20.139,00      

6/17 Корен першуна 

 

   кг 240 24.794,00      

6/18 Бундева 

 

   кг 210 15.273,00      

6/19 Зелена салата 

 

ком 1440 33.251,00      

6/20 Першун,веза 

 

ком 1440 17.817,00      

6/21 Блитва,веза 

 

ком 720 12.960,00      

6/22 Мирођија ,веза 

 

ком 160 13.975,00      

6/23 Јабуке 

 

   кг 8160 344.278,00      

6/24 Лимун 

 

   кг 720 94.543,00      

6/25 Брескве 

 

  кг 504 21.095,00      

6/26 Шљиве   кг 344 13.692,00      
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6/27 Крушке 

 

  кг 264 16.941,00      

6/28 Грожђе 

 

  кг 120 8.978,00      

6/29 Лубенице   кг       

1200 

13.331,00 

 

    

6/30 Диње   кг 200 9.091,00      

6/31 Поморанџе   кг 480 36.655,00      

6/32 Мандарине   кг 600 44.717,00      

6/33 Банане   кг 864 89.918,00      

6/34 Суве шљиве   кг 40 10.909,00      

6/35 Кајсије   кг 104 6.423,00      

6/36 Трешње   кг 60 4.800,00      

6/37 Јагоде кг 50 5.909,00      

6/38 Зеље Ком 320 3.491,00      

 Укупно за партију 6 

без ПДВ-а 

        

 Укупно за партију 6 

са ПДВ-ом 
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 Партија 7, разно-роба 

широке потрошње 

        

          

          

Ред.бр. Назив јед.м. количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине 

јед. цену  

7/1 Мешана мармелада(2,7кг)    кг 1152       

7/2 Кекс петибеуре  1/1    кг 1128       

7/3 Кекс "плазма"   600гр 

 кекс треба да је обогаћем 

витаминима  и следећег 

састава: 

пшенично 

брашно,шећер,маслац,сојино 

брашно,биљна 

маст,мед,декстроза,сурутка у 

праху,обрано млеко у 

праху,средства за дизање 

теста(амонијум-

хидогенкарбонат,натрујум –

хидрогенкарбонат)со,емулгато

р:соја лецитин,витамини 

(витамин Ц,ниацин,витамин 

Б6,тиамин),арома.Потребно је 

да декларација садржи 

   кг 864       
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информацију о алергенима 

 

7/4 Чај(20кесица)хибискус,шипак  кут 3840       

7/5 Алева паприка    кг 168       

7/6 Маргарин лигхт   500гр    кг 2880       

7/7 Маргарин стони  250гр    кг 240       

7/8 Кухињска со  1/1    кг 492       

7/9 Зачин ,додатак јелима    кг 480       

7/10 Пшенични гриз   кг 1032       

7/11 Палента кукурузна   450гр или 

500гр 

  кг 3456       

7/12 Шпагете   500гр кг 240       

7/13 Фида гнездо   400гр кг 144       

7/14 Макарон тестенина са јајима    

 

кг 1920       

7/15 Брашно Т-500   25/1 кг 9600       

7/16 Брашно интегрално 1/1 кг 144       

7/17 Брашно оштро Т-400  1/1 кг 144       

7/18 Шећер кристал   1/1 кг 6480       

7/19 Сенф  (2,5кг) кг 480       

7/20 Кечап  1/1 лит 1152       

7/21 Пиринач  1/1,глазирани, Iкласа кг 3060       

7/22 Пшеница белија кг 240       

7/23 Чоколада за јело и кување 

200гр 

  кг 144       

7/24 Еурокрем  25гр: састав 

Шећер, биљна маст, биљно 

уље, обрано и пуномасно 

млеко у праху (мин.8,5% 

безмасне суве материје 

ком 17280       
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млека),какао прах са 

редукованим садржајем масти 

(мин.2,5%сувих немасних 

какао делова), сојино брашно , 

лешник (мин 3%),сурутка у 

праху,емулгатор сојин лецитин 

и ароме. 

7/25 Еурокрем  1/1 или одг.   кг 480       

7/26 Уље  1/1   лит 5904       

7/27 Туњевина у комаду конз.185гр          ком 11520       

7/28 Сардина конзерва 125гр ком 600       

7/29 Оригано  3гр ком 1920       

7/30 Прашак за пециво   10гр ком 3360       

7/31 Бибер црни млевени  5гр ком 1920       

7/32 Цимет  5гр ком 960       

7/33 Ванил шећер  10гр ком 960       

7/34 Шећер у праху  250гр кг 48       

7/35 Кокос брашно  100гр    кг 48       

7/36 Сусам семе  100гр   кг 96       

7/37 Какао прах 100гр   кг 48       

7/38 Пудинг ванила  1/1   кг 240       

7/39 Пудинг чоколада 45гр ком 1680       

7/40 Шлаг   40гр ком 840       

7/41 Сушени кромпир у љуспицама      кг 2400       

7/42 Свежи шампињони   кг 336       



51 

 

7/43 Сирћетна киселина 9%алкохол   лит 720       

7/44 Ливадски мед  950гр   кг 576       

7/45 Коре за питу/гибаницу   кг 2400       

7/46 Свеж пекарски квасац  500гр   кг 240       

7/47 Кисели купус вакуум пак кг 4800       

7/48 Цедевита   200гр или одг. кг 144       

7/49 Паштета јетрена  50гр ком 4800       

7/50 Мајонез classic 200мл лит 96       

7/51 Шећер за кафу    5гр ком           6000                        

7/52 Парадајз пире   5/1 ком 96       

7/53 Сок густи бресква/кајсија 1/1 лит 1152       

7/54 Сок поморанџа 1/1 лит 576       

7/55 Кока кола  2лит 

Уместо Кока коле може се 

понудити еквивалент: 

безалкохолно пиће, природне 

ароме без  конзерванса, састава: 

вода, високо фруктозни сируп, 

шећер, угљен диоксид мин.2 g/l; 

фосфорна киселина; природне 

ароме укључујући и кофеин. 

Нутритивне вредности: 

100ml производа је потребно да 

садржи: 

Енергетска вредност 185кЈ 

(44кcal), 

-Масти: 0g, 

ком 

 

            576       
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 од тога засићене масне киселине: 

0g 

- угљени хидрати:  10,9g,  

од тога шећери 10,9 g, 

-протеини: 0g 

-со: 0g. 

 

7/56 Кисела вода   1,5lit ком 768       

7/57 Кафа   200gr ком 720       

 Укупно за партију 7 са и без 

ПДВ-а:    
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 Партија 8, замрзнуто воће и поврће и смрзнути 

ослић 

       

           

           

Ред.бр. Назив јед.м. количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине 

јед. цену  

8/1 Ђувеч 1/1    кг 1920       

8/2 Грашак 1/1    кг 2544       

8/3 Боранија жута 1/1    кг 2544       

8/4 Златна мешавина 1/1    кг 1056       

8/5 Кукуруз шећерац  1/1    кг 480       

8/6 Царска мешавина  1/1    кг 768       

8/7 Карфиол  1/1    кг 844       

8/8 Спанаћ у брикетима 1/1    кг 216       

8/9 Вишње без коштице 5/1    кг 60       

8/10 Ослић смрзнути,филети  

Аргентина  500gr 

  кг 960       

 Укупно за партију 8 са и без 

ПДВ-а 

 

        

 

 

          

  

 

 

 

 

         



 

 

54 

 

Партија 9, конзумна јаја 

           

Ред.бр. Назив јед.м. количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач Посебно 

исказани 

трошкови 

који чине 

јед. цену  

1 Конзумна јаја А класе 360/1   ком 196953       

 

 

Укупна  вредност понуде без ПДВ-а, за све понуђене партије 

 

 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом, за све понуђене партије 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

Рок испоруке  

 

Место и начин испоруке 
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Датум                    Понуђач 

Напомене-упутство:  

 

Образац структуре цене је садржан у образцу понуде и понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у табели бр.5 - одељка  VI конкурснe документацији. У 

понуђену цену мора бити урачуната укупна вредност добара са испоруком, транспортом, доставом уколико је потребна, царином уколико су добра иностраног 

произвођача – продавца, додатним порезима и доприносима и др. 

 

Образац понуде и структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу  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. 

Понуђач може формирати свој образац структуре цене под условом да он  садржи све параметре из задатог обрасца из конкурсне документације. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ са седиштем у___________________________________________  

, улица____________________________________________________, ПИБ:__________________________, Матични број:________________________ 

Број рачуна: ___________________________ Назив банке:_____________________________________________________________________________, 

кога заступа____________________________________________________________________________________________________________________  

(у даљем тексту продавац)  

 

И 

 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, ПИБ: 100136676; 

Матични број: 07046219, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор  кога заступа в.д. директора мр сци мед др Радоје симић (у даљем тексту: 

купац), 

Основ уговора: 

ЈН. Број: 12/2015 

Број и датум одлуке о додели уговора:________________________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______________________________од______________________________ 

 

1.   ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја  прехрамбених производа  у отвореном  поступку јавне набавке  бр.12/2015  за 

партије_______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рок важење уговора је 12 месеци од закључења, односно до истека уговорених количина. 
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Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи испоруку. 

2.    ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде бр.   ____________    по јавном позиву која је саставни део уговора.               

                           

     Вредност уговора ______________________ динара без ПДВ-а, _______________________ динара са ПДВ-ом. 

               

         *Уговорне стране утврђују да се цене из понуде могу споразумно мењати: 

- за домаће производе - ако је раст цена на мало већи од 10 % 

- за увозне производе -  ако је раст средњег курса ЕУР већи од 15 %. 

 

Испоручилац добара је сагласан да гарантује цену производа утврђену у понуди бр._________ од ________ 2015. године, за период важења овог Уговора. Цене 

током трајања уговора могу се кориговати споразумно по протеку рока важења понуде искључиво због објективних разлога, и то: 

Цене током трајања уговора се могу кориговати по истеку рока важења понуде искључиво због објективних разлога. 

Промена уговорене цене на више дозвољава се само у случају промена цена на тржишту које доводе до промене цена на мало у износу већем од  10%. 

Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави, као доказ, Извештај Завода за статистику о кретању (порасту) цена и висини 

просечне тржишне цене намирница за које се тражи повећање / не односи се на партију 6 за коју се цене формирају у односу на цене са Кванташке пијаце /  

Промена цена на бази критеријума из претходног става утврђује се посебним договором између уговорних страна – Анексом уговора, а пре испоруке робе на коју 

се промена цена односи. 

Уколико уговорне стране не постигну договор сагласно одредби претходног става, наручилац задржава право раскида уговора без штетних последица по себе. 

Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена садржи назив, списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном 

ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања односно смањења цена и одговарајуће доказе. 

Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена. 

 

3. НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом средстава из буџета. 

 

4.РОК ИСПОРУКЕ 

 Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету Ф-цо магацин  купца. 

 Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

 За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 1., али не више од 5%. 

 

5.КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  
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Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца  

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са 

правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет продавца. 

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца. 

Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48 

(четрдесетосам) часова. 

Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана. 

Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од 

другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац. 

Роба мора бити у складу са конкурсном документацијом, а нарочито са техничким спецификацијама описаним у поглављу III конкурсне документације. 

 

5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу банкарску гаранцију  за добро извршење посла која мора   садржати 

клаузуле: ''безусловна'', ''неопозива'', ''платива на први позив“, „без права на приговор'', на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Изабрани 

понуђач  се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави банакарску гаранцију за добро извршење посла. Средство финансијског 

обезбеђења  за добро извршење посла траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

6. ВИША СИЛА 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму 

престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који 

су законом утврђени као виша сила. 

 

7. СПОРОВИ 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

8. РАСКИД УГОВОРА 

             Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје  

             уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог отказа. 
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9.   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

             Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику у складу са чл.2. 

 

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

            Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

 

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

             Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну. 

 

 

                                                                                                           УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

Институт за здравствену заштиту мајке                                                                                                       1.Понуђач 

и детета Србије „Др Вукан Чупић“     

                                                                                                                                                                                     

___________________________________ 

________________________________________       

В.Д. Директора  мр сци. мед.Радоје Симић                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          2.Подизвођач 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     

__________________________________ 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          3.Учесник у заједничкој понуди 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

__________________________________ 

                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 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 

рефренце 
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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. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                                                                 IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара,ЈН бр. 12/2015 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара,ЈН бр.12/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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XI    ИЗЈАВА о достављању финансијске гаранције 

 

 

 

 

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 142 од  

29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ у јавној набавци бр.12/2015 за набавку Хране 

 

 /уписати назив понуђача/  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Изјављујемо да ћемо приликом потписивања Уговора доставити НАРУЧИОЦУ: Банкарску гранцију за добро извршење посла 

 

 

 

 

 

  

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача _______________________________________________________ 

 

(уписати назив понуђача), из _____________________________________ ул.___________________________________________________  

 

Бр._____________, у поступку јавне набавке добра – Хране – Ј.Н. бр. 12/2015, за потребе Института 

 

 

И з ј а в љ у ј е м 

Да поседујем возило којим ће се вршити испорука намирница која предмет јавне набавке – чије карактериситке су тражене у поглављу III -  Врста, техничке 

карактеристике и сл., и то возило ( тип, марка, регистарске ознаке): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прилог: копија важеће саобраћајне дозволе или важећег уговора о закупу возила или другом ангажовању код понуђача 

 

___________________________                      М.П.                              ____________________________ 

Датум              Понуђач 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавн мора бити бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 


