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    КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Јавна набавка мале вредности бр. 6/2020 
 

 
Набавка добара:  
Исхрана ученика - Материјали за угоститељство  (Храна, Пића,  Намирнице за         

припремање хране, Остали материјали за угоститељство) 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 
2) податке о предмету јавне набавке 
3) упутство понуђачима како да сачине понуду 
4) образац понуде 
5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис добара 
6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о 

начину на који се доказује испуњеност тих услова 
7) модел оквирног споразума 
8) други обавезни обрасци 
9) образац трошкова припреме понуде 

 
(Укупан број страница: 50) 
 
Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 22.06.2020. године до 11,00 
часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније до 22.06.2020. године до 11,00 часова.  
  
Последице пропуштања рока: Понуде које буду примљене након датума и сата  
одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим понудама.  
 
Време и место отварања понуде: Јавно отварање понуда обавиће се 22.06.2020. год. у 
11,30 часова, у просторијама Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у 
Костолцу, Боже Димитријевића бб. 
 
 
 
 
 

Костолац 
Тел.( Факс) 012 /241-841 

   јун, 2020. године. 
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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Наручилац: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац 

Адреса наручиоца: Боже Димитријевића б.б. , 12208 Костолац 

Матични број: 07160542 

Назив банке: Управа за трезор 

Текући рачун: 840- 63660-44 

Шифра делатности: 

ПИБ 101522031 

  Интернет адреса - www.tehnickakostolac.edu.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности 
 
3. Предмет јавне набавке: набавка добара; исхрана ученика - Материјали за угоститељство 

(Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали материјали за угоститељство)  
 
4. Лица за контакт: мр Слободан Лалић - управник дома ученика и  

     Биљана Максимовић секретар школе,  
     e-mail адреса tsko.dom@gmail.comi biljanamsekretar@gmail.com 

 

1.0 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
0. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- Предмет јавне набавке је: набавка добара–прехрамбени производи - шифра из 
општег речника набавке: 15300000  

 
2. Јавна набавка је обликована као целина свих прехрамбених производа 
 
3. Опис, спецификација и количине дати су у конкурсно документацији: 
    Прилог : (Понуда, Опис и Спецификација) 
 
4. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

http://www.tehnickakostolac.edu.rs/
mailto:tsko.dom@gmail.com
mailto:biljanamsekretar@gmail.com
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ПРИЛОГ 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН 
ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у отвореном 
поступку („Службени гласник РС“, број 86/15), и Одлуке бр. 696/1-1 од 11.06.2020. године о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 6/2020. ради склапања Уговора о набавци 
намирница за потребе дома ученика, Наручилац Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла” 
Костолац, у поступку јавне набавке мале вредности број 6/2020, позива понуђаче да поднесу писану 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2020 чији је предмет набавка добара за 
исхрану ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, 
Остали материјали за угоститељство).  
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са конкурсном документацијом и Законом о 
јавним набавкама. 
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и 
Правилником, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.  
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, 
потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде 
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у 
разматрање.  
Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са сајта наручиоца: 
www.tehnickakostolac.edu.rs или лично у просторијама наручиоца, Боже Димитирјевића бб, 
Костолац радним данима од 08 ,00 дo 14,00 сати.  

Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „понуда-не  
отварај“, називом и бројем јавне набавке мале вредности, поштом или лично, на адресу: Техничка 
школа са домом ученика “Никола Тесла” Костолац до дана 22.06.2020. године до 11.00 часова. На 
полеђини коверте се наводи назив, број телефона и адреса понуђача.  
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене 
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 22.06.2020. године у 11,30 часова у просторијама 
Техничке школе са домом ученика “Никола Тесла” Костолац . Отварању понуда може присуствовати 
овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе 
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року од 8 радних дана од дана јавног 
отварања понуда. 
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, у писаној форми на 
адресу: Техничка школа са домом ученика ”Никола Тесла” Костoлац, Боже Димитријевића бб, 12208 
Костолац. 
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2.0 УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

2.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. 

 
2.2 САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама 

што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом 
подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су 
дати у конкурсној документацији. Испуњавање услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама је детаљније наведено у поглављу 4. предметне конкурсне документације. 
 

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, 
потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном 
документацијом.  
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача 

који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то 
учинити овлашћени представник групе понуђача. 
 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно 
овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора по пуни, потпише и овери, чиме 
потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду са групом 

понуђача, дужан је да у свему примени одредбе чл. 80. и 81. ЗЈН. 
 
• Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке 
делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат 
укупневредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%)и 
деопредмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, 
на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача  
• Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке 
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садрже податке о:  

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

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. Саваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75 
.став 1 тачка 4. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Наручилац може од понуђача, у писаној форми, тражити додатна објашњења одређених 
елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема 
захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, 
као неисправна.  

Наручилац задржава право провере достављених докумената тј. прилога од стране 
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара 
оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неисправна. 
 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да, на позив наручиоца, у року 
од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, достави оригинале или оверене копије 
доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у супротном његова понуда 
ће бити одбијена као неисправна. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 
документује на прописани начин. 

 
 

2.3 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем , пре истека рока за 
подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење 
понуда. 
 

Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” 
или “Повлачење понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 6/2020 – исхрана ученика - 
Материјал за угоститељство (Храна,Пића,Намирнице за припремање хране, Остали 
материјали за угоститељство). 

 
 

2.4 ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Наручилац може да изврши 
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку 
отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Проверу рачунске тачности 
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понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:  
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 

сматраће се тачним; 
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 

тачном, осим у износима који су дати паушално. 
 

2.5 ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде, у 
смислу Закона о јавним набавкама ( чл. 3, став1. тачке 31, 32, и 33. ЗЈН). 
 
 

2.6 ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор 
најповољније понуде сагласно одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац 
задржава право да одустане од предметне јавне набавке. 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. 
 

2.7 АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

2.8 КРИТЕРИЈУМИ 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
 

2.9 ВАЛУТА 
 
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се искључиво у динарима. 
 

2.10 ЦЕНА 
 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 
фиксна тј. не може се мењати.  
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 
предност у случају несагласности. 
 

2.11 УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Плаћање је сукцесивно, по извршеној испоруци у року од најдуже 45 дана, од дана 
испостављене оригиналне и оверене фактуре и отпремнице. 
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2.12 РОКОВИ 
 

Рок за испуњење уговора – понуђач је дужан да уговорене количине испоручује 
сукцесивно, по требовању наручиоца, у року који не може бити дужи од три дана од дана 
пријема појединачног захтева за испоруку (требовања). 

 
2.13 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Продавац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену 

меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 
% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, 
роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока, с 
тим да евентуални продужетак уговореног рока има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок. 
 

2.14 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде, на адреси: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац., 
са назнаком: "Питања за јавну набавку мале вредности бр. 6/2020 или на e-mail адресу : 
tskodirektor@hotmail.com или biljanamsekretar@gmail.com  
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

2.15 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да 
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна. 
 

2.16 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да 
модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора 
попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. У моделу 
уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 

2.17 ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је осам радних 
дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће 
поставити на Портал управе за јавне набавке и на сајту школе у року од 3 (три) дана од дана 
доношења одлуке. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
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понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве 
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 
 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење 
захтева за заштиту права понуђача. 
 

2.18 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може 
уложити захтев за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за 
заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено, са повратницом. 
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. Приликом подношења захтева за заштиту права 
понуђач је дужан да уплати прописану таксу на рачун буџета РС број 840-30678845-06 Захтев 
за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. 
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ПРИЛОГ 3 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
( у складу са чл.75и76.Закона о јавним набавкама) 
 
А - Обавезни услови понуђачима прописани, чл. 75. ЗЈН и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   
2) Да понуђач 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 ;  

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији,   

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набака, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.   
Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих 
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важеђих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је предмет јавне набавке која је на снази у 
време подношење понуда;  

 
Б - Доказивање испуњености услова 
 
1. Испуњеност услова под тачком А понуђач, у складу са чланом 77. став 4. Закона 
доказује се достављањем: 

• Прилог 6 - Изјаве овлашћеног лица понуђача односно члана групе понуђача који ће 
бити носилац посла, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као доказ о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75.став1. тачка 1. 
до 4. , прописаних Законом и дефинисаних овом конкурсном документацијом и  

• Обрасца 6П - Изјаве овлашћеног лица подизвођача, дате под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу, као доказ о испуњености обавезних услова 
прописаних чланом 75.став 1.тачка од 1. до 4. Закона и конкурсном 
документацијом. 

 
2.  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет  
страницама надлежних органа ( докази за услове 1-4 из тачке „А“), под условом да у том 
случају у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни 
 
А/1 – Додатни услови предвиђени чл. 76. ЗЈН и то: 
 
1.  Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ-HACCP (за област на коју се набавка односи) 
у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране, („Сл.гласник РС“, бр. 41/09)  
Доказ: фотокопија важећег сертификата о примени HACCP-а стандарда за предмет набавке или 
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Изјава понуђача (сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је 
успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, 
прераде и промета хране у сваком објекту у процесу производње, прераде и промета 
хране, а све у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализа 
опасности и критичних контролних тачака-HACCP.  
2.  Да понуђач располаже одговарајућим возилом за транспорт прехрамбених  

производа(возило са хладњачом) који су предмет јавне набавке.  
Доказ: фотокопија важеће саобраћајне дозволе и важеће полисе осигурања, односно 
ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред 
наведених фотографија, копије важеће саобраћајне дозволе и копије важеће полисе 
доставити и доказ о правном основу коришћења возила. Потврда или Уверење из МУП-
а да је возило са расхладним уређајем у простору за превоз робе-хране или уверење 
или потврду издату од организације која се бави регистрацијом и техничким прегледом 
возила. 
3.  Да понуђач располаже минималним кадровским капацитетом и да има најмање 3 

радно ангажована лица.  
Доказ: Изјава и фотокопија радних књижица и М образаца о пријави радног односа 
надлежном фонду или фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са важећим 
Законом о раду.  
4.  Да је одговарајућим производима који су предмет јавне набавке, снабдевао годишње 

најмање 3 купца у претходне три године који се у оквиру своје делатности баве и 
исхраном ученика, студента, деце у вртићима, болнице и сл.  

Доказ: Доказује се референт листом која мора бити у оргиналу са печатом и потписом 
овлашћеног лица. Рефернт листа се даје на меморандуму понуђача. 
5. Да понуђач у протеклих годину дана до дана објављивања позива за достављање 

понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (рачунајући и дан позива) 
није био неликвидан дуже од 30 (тридесет) дана;  

Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна 
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити 
захтевани период; У случају да је понуђач физичко лице, као доказ испуњавања услова у 
погледу захтеваног финансијског капацитета доставља оверену ипотписану Изјаву дату 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажефинансијским 
капацитетом неопходним за извршење уговорених обавеза по предметној јавној набавци.  
 Уколико понуду подноси са подизвођачима или група понуђача, додатне услове 
прописане конкурсном документацијом треба да испуне и понуђач и подизвођач, или 
сваки учесник у заједничкој понуди појединачно.
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На основу позива за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 6/2020 чији је предмет набавка добара - Материјал за угоститељство 
(Храна, Пића, Намирнице за припремање хране и Остали материјал за угоститељство) за 
потребе Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла” у Костолцу, достављамо 
 

П О Н У Д У  бр._________ 

ПРИЛОГ 4 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
Назив понуђача :   __________________________________________________________  

Седиште и адреса понуђача: ______________________________________  

Матични бро ј___________,  ПИБ __________,Текући рачун _______________________ 

1. Да испоручимо производе________________________,  у траженом квалитету, према 

спецификацији из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

а) самостално     б) са подизвођачем    ц) заједничка понуда 
 
Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 
 
Укупна вредност ПДВ-а: 

 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом 
 
Словима: ___________________________________________ 

 
2. Рок испоруке: _____ ( _____________) календарских дана,од дана пријема требовања 
 
3. Рок поступања по рекламацији________________ сати од позива наручиоца  
 

4. За делимично ( ______% ) извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______)  подизвођача 

(уписати број подизвођача)  

5. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

6. Важност понуде: ___ ( ________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) 

7. Рок плаћања: _______дана по пријему фактуре 

 
 
Датум:  ______________                                                               Потпис овлашћеног лица 

 
                                                                                                         ___________________________ 
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ПРИЛОГ БРОЈ 5. 
 
 

1. – ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ 

РБ НАЗИВ ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена са  
ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена са 
ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1  ЈУНЕЋИ БУТ БК без 
коленице кг 150      

2 ЈУНЕЋА ЛЕЂА СА КОСКОМ кг 100      

3 СВИЊСКИ БУТ БК без 
коленице кг 800      

4 
СУВА РЕБРА 
“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 30      

5 

СУВА МЕСНАТА СЛАНИНА  
(типа хамбуршке) 

“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 200      

6  МОРТАДЕЛА 
“Карнекс“ или одговарајућа кг 80      
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7 
ПЕЧЕНИЦА (свињска) 

“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 60      

8 
СТИШЊЕНА ШУНКА У ЦРЕВУ 
“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 200      

9 

РОШТИЉСКА ГРИЛ 
КОБАСИЦА  
(танка, пар у просеку 
0,100кг) “Карнекс“ или 
одговарајућа 

кг 100      

10 
БУДИМСКА   КОБАСИЦА 
“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 50      

11 СВИЊСКА  КРМЕНАДЛА кг 120      

12 РОШТИЉСКО  МЕСО кг 250      

13 СВИЊСКА МАСТ  
(паковање: кантица 1/1) кг 50      

14 СВИЊСКИ ЧВАРЦИ кг 30      

15 ВИРШЛА СА СИРОМ кг 50      

16 СУВИ ВРАТ (свињски) кг 50      
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17 ЧАЈНА КОБАСИЦА      кг 50      

18 СУВА СВИЊСКА КОЛЕНИЦА кг 30      

19 ЦРЕВО ЗА КОБАСИЦУ (тање) веза 10      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
 За сваки производ доставити уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде меса и месних прерађевина (HACCP). 
Обавезна достава производа у возилима намењени за превоз меса  и месних прерађевина са здравственим потврдама о исправности производа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. – ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ 

РБ НАЗИВ ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 ПИЛЕЋИ БАТАК БК кг 250      

2 ПИЛЕЋИ БЕЛИ ФИЛЕ кг 150   
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3 

ПИЛЕЋЕ ВИРШЛЕ (без 
омотача са мин. 68% 
сепарисаног пилећег меса) 
“Неопланта“ или 
одговарајуће 

кг 250  
 
 
 

 
 
 

  

4 
ПИЛЕЋА ПРСА У ЦРЕВУ 
“Неопланта“ или 
одговарајућа 

кг 80      

5 ГРИЛ  ПИЛИЋИ кг 200   
 

 
   

6 

ПИЛЕЋИ ПАРИЗЕР  
(са мин.68% сепарисаног 
пилећег меса) 
“Неопланта“ или одговар. 

кг 300   
    

7 ТОСТ НАРЕЗАК 
“Неопланта“ или одговар. кг 100      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
За сваки производ доставити уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде меса и месних прерађевина (HACCP). 
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз меса  и месних прерађевина са здравственим потврдама о исправности 
производа. 
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3. – РИБА И РИБЉЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 ШАРАН кг 100      

2 ОСЛИЋ ХОКИ (смрзнути) кг 100      

3 ЛИГЊА КОЛУТИЋ 
(смрзнути) кг 60      

4 РИБЉИ ШТАПИЋ   
(смрзнути) кг 120      

5 
САРДИНА У УЉУ СА 
ПОТЕЗОМ 
(конзерва 0,125 кг) 

ком 310      

6 
КОМАДИ ТУЊЕВИНЕ У УЉУ 
СА ПОТЕЗОМ 
(конзерва 0,185 кг) 

ком 300      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
За сваки производ доставити уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде меса и месних прерађевина (HACCP). 
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз меса  и месних прерађевина са здравственим потврдама о исправности 
производа. 
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4. – КОНЗЕРВИСАНЕ МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 
ЈЕТРЕНА ПАШТЕТА 
(50 гр) “Неопланта“ или 
одговарајућа 

ком 1000      

2 
ПИЛЕЋА ПАШТЕТА 
(50 гр) “Неопланта“ или 
одговарајућа 

ком 1000      

3 

СВИЊСКИ  МЕСНИ НАРЕЗАК 
СА ПОТЕЗОМ 
(100 гр) “Неопланта“ или 
одговарајући 

ком 900      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
За сваки производ доставити уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде меса и месних прерађевина (HACCP). 
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз меса  и месних прерађевина са здравственим потврдама о исправности 
производа. 
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5. –  МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 
СЛАТКО МЛЕКО СА 2,8 %  мм, 
1/1 лит, ТЕТРАПАК  “МЕГЛЕ“ 
или одговарајуће 

лит 1200      

2 
ЧОКОЛАДНО МЛЕКО 
1/1 лит , ТЕТРАПАК „МЕГЛЕ“ 
или одговарајуће 

лит 500      

3 
КИСЕЛО МЛЕКО СА 3,2% мм, 
(ПВЦ чаша  0,180 лит) 
“МЕГЛЕ“ или одговарајуће 

ком 200   
 

 
 

 
  

4 
ЈОГУРТ СА 2,8% мм,  
(ПВЦ чаша  0,180 лит) 
“МЕГЛЕ“ или одговарајући 

ком 6500      

5 СИТАН СИР  са 25% мм, 
“MILK HOUSE“ или одговар. кг 120      
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6 СИР КРИШКА са 45% мм, 
“MILK HOUSE“ или одговар. кг 100      

7 ТОПЉЕНИ СИР  0,140 гр ком 500   
 

 
 

 
  

8 
КРЕМ СИР ( 0,100 кг) 
“MILK HOUSE“ или 
одговарајући 

ком 500   
 

 
 

 
  

9 
ПИЦА СИР са 35% мм, 
“MILK HOUSE“ или 
одговарајући 

кг 60      

10 

ПОЛУТВРДИ СИР са 35% мм, 
типа Гауда, Трапист, 
Качкаваљ  
„БИСЕР“ или одговарајући 

кг 80      

11 БИЉНИ ПИЦА СИР кг 200      

12 

ПАВЛАКА  20 % мм, 
(кантица ПВЦ 1/1) 
“MILK HOUSE“ или 
одговарајућа 

кг 50      

13 
ПАПРИКА У ПАВЛАЦИ             
700 гр “MILK HOUSE“ или 
одговарајућа 

ком 30      

14 ЧОКОЛАДНО МЛЕКО 0,2 лит. ком 200      
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15 МЛЕКО СЛАТКО 0,2 лит. ком 200      

16 ФЕТА СИР кг 30      

17 КАЈМАК кг 10      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
За сваки производ доставити уверење да испуњава законске услове у погледу производње и прераде млека и млечних прерађевина (HACCP). 
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз млека и млечних прерађевина са здравственим потврдама о исправности 
производа. 
 
 
 
 

6. – БРАШНО, ХЛЕБ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 

БРАШНО ПШЕНИЧНО 
ТИП 400  1/1 
„КИКИНДСКИ МЛИН“ или 
одговарајуће 

кг 600      
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2 

БРАШНО ПШЕНИЧНО 
 ТИП 500   1/1 
„КИКИНДСКИ МЛИН“ или 
одговарајуће 

кг 400      

3 БРАШНО КУКУРУЗНО  1/1 кг 100      

4 ХЛЕБ  0,500 кг                             
(од брашна ТИП 500) ком 3000      

5 ВЕКНИЦЕ  0,100 кг ком 2000      

6 ПОГАЧА  ЦВЕТ  0,500 кг ком 150      

7 ПОГАЧИЦЕ СА СИРОМ кг 300      

8 КОРЕ ЗА ПИТУ кг 200      

9 БУРЕК СА СИРОМ, парче ¼ 
тепсије, (смрзнуто тесто) 

ком 500      

10 БУРЕК СА МЕСОМ, парче ¼ 
тепсије, (смрзнуто тесто) 

ком 800      

11 РОЛНИЦА СА ПИЦА ФИЛОМ кг 100      

УКУПНО:    

НАПОМЕНА: 
Обавезна достава производа у возилима намењеним за превоз хлеба и производа од брашна, на три месеца достављати лабораторијско испитивање 
о здравственој исправности   производа, а приликом закључења уговора доставити последњу анализу здравствене исправности производа. 
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7. -  СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЂЕ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 БАНАНЕ 4-6 ком. у кг кг 400      

2 МАНДАРИНЕ 
КЛЕМЕНТИНЕ  8-12 ком. у кг кг 100      

3 ПОМОРАНЏЕ  6-8 ком. у кг кг 400      

4 ЛИМУН кг 10      

5 ЛУБЕНИЦА кг 120      

6 БРЕСКВЕ кг 150      

7 ГРОЖЂЕ кг 150      

8 ЈАБУКЕ 4-6 ком. у кг кг 450      

9 КРУШКЕ 4-6 ком. у кг кг 100      

10 ОРАХ ЈЕЗГРО кг 20      
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11 КРОМПИР бели или црвени кг 1500   
 

 
 

 
  

12 ЦРНИ ЛУК кг 200   
 

 
 

 
  

13 БЕЛИ ЛУК кг 30      

14 ШАРГАРЕПА кг 150      

15 ПАСУЉ ТЕТОВАЦ БЕЛИ кг 170      

16 МЛАДИ ЛУК (струк) ком 100      

17 ЗЕЛЕНА САЛАТА (главица) ком 200      

18 КРАСТАВАЦ кг 150      

19 ПАПРИКА  кг 200      

20 ПАРАДАЈЗ кг 150      

21 КУПУС СВЕЖ кг 500      

22 ЦЕЛЕР КОРЕН кг 10      

23 ПЕРШУН КОРЕН кг 10      

24 ПАШКАНАТ КОРЕН кг 10      

25 ШАМПИЊОН СВЕЖ кг 30      
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26 ЉУТА СВЕЖА ПАПРИКА ком. 300      

У К У П Н О:   

 
НАПОМЕНА: 
ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОЂАЧИ КОЈИ  ИМАЈУ  HACCP,  ДОСТАВА ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА  У НАМЕНСКОМ ВОЗИЛУ ЗА ПРЕВОЗ ХРАНЕ. 

 
 
 
 
 
 

8. -  КОНЗЕРВИСАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 БОРАНИЈА СМРЗНУТА  1/1 
“ФРИКОМ,, или  одговар. кг 50       

2 ГРАШАК СМРЗНУТИ  1/1 
“ФРИКОМ,, или одговар. кг 300       

3 
КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ   1/1 
СМРЗНУТИ “ФРИКОМ,, или 
одговарајући 

кг 50      
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4 ЂУВЕЧ СМРЗНУТИ  1/1 
“ФРИКОМ,, или одговар. кг 100      

5 
ПОМФРИТ  1/1 
СМРЗНУТИ “ФРИКОМ,, или 
одговарајући 

ком 250      

6 
ВИШЊА СМРЗНУТА 1/1  
 “ФРИКОМ,, или 
одговарајућа 

кг 60      

7 
ЦАРСКА МЕШАВИНА 1/1 
СМРЗНУТА “ФРИКОМ, или 
одговарајућа 

кг 100      

8 КИСЕЛИ КРАСТАВЦИ  5/1 
Конзерва ком 60      

9 АЈВАР  0,750 кг 
Тегла ком 30      

10 ЉУТЕ ПАПРИКЕ  0,750 кг 
Тегла ком 20      

11 ТОМАТЕЛО СОК ОД 
ПАРАДАЈЗА 1/1 лит 50      

12 ВИШЊА КОМПОТ  5/1 ком 20      

13 ВИШЊА ФИЛ ЗА КОЛАЧЕ И 
ПЕЦИВО  5/1 ком 10      

14 КИСЕЛИ КУПУС  кг 200      

15 МЕШАНА МАРМЕЛАДА 1/1 кг 50      

16 ЏЕМ ОД ШИПКА 1/1 кг 20      
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17 ЏЕМ ОД КАЈСИЈЕ 1/1 кг 20      

18 СОК БИСТРИ ЈАБУКА 2/1 ком 120      

19 СОК ДОЈПАК 0,2 л ком 600      

20 СПАНАЋ БРИКЕТ (смрзнути) кг 50      

У К У П Н О:    

НАПОМЕНА: 
ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОЂАЧИ КОЈИ  ИМАЈУ  HACCP,  ДОСТАВА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА  У 
НАМЕНСКОМ ВОЗИЛУ ЗА ПРЕВОЗ ХРАНЕ. 

 
 
 
 

9. -  ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

РБ НАЗИВ  ПРОИЗВОДА ЈМ Количина 
Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 
цена 

са  ПДВ-ом  

 
  Укупна  
цена без  

ПДВ-а 

Укупна  
цена  

са ПДВ-ом 

Назив 
произвођача 

1 СО Кухињска  1/1  (јодирана) кг 120      

2 СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 1/1  
“Витал“ или одговарајуће лит 500      

3 ШЕЋЕР 1/1 кг 150      

4 СИРЋЕ АЛКОХОЛНО 1/1 лит 60      
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5 БИБЕР У ЗРНУ 10 гр, 
„Ц“, или одговарајући ком 100      

6 БИБЕР МЛЕВЕНИ 10 гр, 
 „Ц“ или одговарајући ком 500      

7 ЛОВОРОВ ЛИСТ 10 гр, 
 „Ц“ или одговарајући ком 50      

8 ЛИМУНТУС 10 гр, 
„Ц“ или одговарајући ком 20      

9 СОДА ББ 10 гр, 
„Ц“ или одговар. ком 100      

10 ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО 12 гр, 
„Ц“, или одговарајући ком 800      

11 ВАНИЛИН ШЕЋЕР 10 гр, 
„Ц“, или одговарајући ком 400      

12 ЦИМЕТ  5 гр, 
„Ц“, или одговарајући ком 100      

13 КАКАО ПРАХ  100 гр, 
„Ц“ или одговарајући ком 50      

14 ПУДИНГ   1/1 чоколада, ванила, 
јагода , „Ц“ или одговарајући кг 30      

15 ПИРИНАЧ  1/1, 
Кочански или одговарајући кг 90      

16 ЈАЈА свежа, А класе  ком 5500      

17 ЕУРО КРЕМ 0,100 кг, „Таково“или 
одговарајући ком 500      
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18 ЕУРО КРЕМ 1/1 кг, 
“Таково“ , или одговарајући кг 120      

19 НАПОЛИТАНКА 
 0,160 кг, „ТО“ или одговарајући ком 200      

20 ПЛАЗМА КЕКС  0,600 кг, 
„Бамби“ или одговарајући ком 10      

21 ЗЛАТНИ ПЕК КЕКС  0,750 кг, 
„Бамби“ или одговарајући ком 60      

22 ГРИЗ  1/1, 
 „Ц“ или одговарајући кг 60      

23 АЛЕВА ПАПРИКА 0,100 кг, 
„Алева“ или одговарајућа ком 100      

24 ТУЦАНА СУЏУК ПАПРИКА 0,250 кг ком 40      

25 ИНСТАНТ ПИРЕ КРОМПИР 1/1 кг кг 60      

26 МАРГАРИН ЗА КОЛАЧЕ 0,250 кг ком 150      

27 ПИЛЕЋА СУПА КОНЦЕТРАТ БЕЗ 
ТЕСТА 1/1 кг 5      

28 ГОВЕЂА СУПА КОНЦЕТРАТ БЕЗ 
ТЕСТА 1/1 кг 5      

29 СЕНФ  1/1 кг, 
 „Ц“ или одговарајуће кг 40      

30 КЕЧАП  1/1 кг, 
„Полимарк“ или одговарајући кг 400      

31 МАЈОНЕЗ  1/1 кг кг 120      
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32 МАКАРОНЕ 0,500 кг, 
“Фиделинка“или одговарајуће ком 90      

33 ШПАГЕТЕ 0,500 кг ; 
“Фиделинка“или одговарајуће ком 40      

34 ФИДА ЗА СУПУ 0,500 кг, 
“Фиделинка“или одговарајуће ком 20      

35 

ЗАЧИН ЗА ЈЕЛО 1/1 кг са мин.  8% 
сушеног поврћа и са мах. 60% 
кухињске соли, 
„Ц“ или одговарајуће 

кг 100      

36 СУВО ГРОЖЂЕ 0,200 кг ком 60      

37 КОКОСОВО БРАШНО 0,200 кг ком 15      

38 МАРГАРИН  ЗА НАМАЗ  0.250 кг, 
“Дијет“, или одговарајући ком 250      

39 КИСЕЛА ВОДА  2 лит. 
„Минаква“или одговарајућа ком 100      

40 
 ЧАЈ филтер кесица 20/1 кесица, 
Нана,  Хибискус, Зелени чај, 
„ Ц“или одговарајући 

ком 60      

41 ШЕЋЕР У ПРАХУ  0,250 кг ком 40      

42 СУСАМ  0,100 кг ком 200      

43 ШЛАГ КРЕМ ВАНИЛА 1/1 кг кг 10      

44 КВАСАЦ свеж,  40 гр ком 400      

45 МУСЛИ КЛАСИК 1/1 кг кг 30      

46 МАК  0,100 кг ком 100      
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47 ЧОКОЛАДА ЗА КУВАЊЕ 
(са мин. 45% какао масе) кг 20      

48 ПАЛМИНО УЉЕ лит 100      

49 ЕУРО КРЕМ 50 гр. ком 100      

50 ЕУРО БЛОК 50 гр. ком 100      

51 ЖЕЛЕ БОМБОНЕ 500 гр. ком 20      

У К У П Н О:    

НАПОМЕНА: 
ПРЕДНОСТ ИМАЈУ ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ ИМАЈУ  HACCP, ДОСТАВА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА  У НАМЕНСКОМ 
ВОЗИЛУ ЗА ПРЕВОЗ ХРАНЕ. 

 
 

                                М.П.                     ________________________________ 
              (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 6. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77.  ставом 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број   
124/2012 ,14/2015 и 68/2015 ) дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

Понуђач 
_______________________________________________________________________, 
 
односно група понуђача _____________________________________________________,  
потврђује да за наведену јавну набавку мале вредности – набавку добара – исхрана ученика - 
Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали материјали 
за угоститељство), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   
2) Да понуђач 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   

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС 
или стране државе ако има седиште на њеној територији,   
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набака, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (Потврда Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач уписан у Централни регистар 
одобрених објеката а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране ("Сл.гласник РС" 
бр. 41/2009).   

4) Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих 
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важеђих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је предмет јавне набавке која је на снази у 
време подношење понуда; 

 
* У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона и конкурсне документације и став 2,   
** У случају подношења заједничке понуде, образац мора бити потписан од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.  
 
Место: ________________ М.П.     Потпис овлашћеног лица 
(место овлашћеног лица) 
 
Датум: ________________ ______________________ 
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ПРИЛОГ 6П.- ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ И 
КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
 

У складу са чланом 77. ставом 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број   
124/2012 ,14/2015 и 68/2015 ) дајем следећу 

И  З  Ј  А  В  У 
       под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
Подизвођач ________________________________________ из ____________________,  
улица ______________________ бр. ____________ потврђује да за наведену наведену јавну набавку 
мале вредности – набавку добара – исхрана ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, 
Намирнице за припремање хране, Остали материјали за угоститељство) испуњава све обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 75. Закона и конкурсном 
документацијом, као и додатни услов из тачке  
1) конкурсне документације и то:  

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   
2) Да понуђач 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   

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС 
или стране државе ако има седиште на њеној територији,   

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  
јавне набака, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (Потврда Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач уписан у Централни регистар одобрених 
објеката а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр.41/2009).) 
Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда 
изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важеђих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је предмет јавне набавке која је на снази у време подношење понуда; 
 
Место: ________________              М.П.               Потпис овлашћеног лицаподизвођача 
 
Датум: _______________                                       _________________________________ 
 
 
 
**У случају ангажовања већег броја подизвођача образац копирати у потребном броју 
примерака. 
*** Образац мора бити оверен печатом и потписом овлашћеног лица подизвођача. 
Напомена: Образац се попуњава и доставља само у случају да понуђач наступа са 
подизвођачем/има.
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ПРИЛОГ 7. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

У складу са чланом 6. став 1. тачке 5) Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
Гласник РС“, број 86/15). 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2020 за набавку добара, за потребе 
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

Такође изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 
 
 
 
 
 
    Место и датум Потпис овлашћеног лица 
 
_________________ _______________________ 

 
 
 
 

МП 
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ПРИЛОГ 8. - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

( заокружити) 
 
Назив понуђача : ________________________________________________ 
 
Седиште и адреса Понуђача: ______________________________________ 
 
Одговорно лице (потписник уговора) : _______________________________ 
 
Особа за контакт : _______________________________________________ 
 
Телефон : __________________________ 
 
Телефакс : _________________________ 
 
Е-mail : ____________________________ 
 
Текући рачун предузећа и банка : __________________________________ 
 
Матични број понуђача : _____________________ 
 
Порески идентификациони број предузећа – ПИБ : ___________________ 
 
ПДВ број : ______________________ 
 
 
 
 
Датум: _______________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
                                                                      ____________________________________ 

 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
                                                                                               ______________________________ 
  
 

М.П. 
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ПРИЛОГ 9. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
 
 
 

Изјављујемо да у понуди за јавну набавку мале вредности бр. 6/2020. не учествујемо са 
подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:  _______________       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

______________________________________ 
 
 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

____________________________________ 
 
 

М.П. 



ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ 
Боже Димитријевића б.б. , 12208 Костолац 

 

   Страна  38 од 50 
 

ПРИЛОГ 10. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

За делимичну реализацију јавне набавке бр. 6/2020 ангажоваћемо следеће 
подизвођаче: 

 
 
  

Редни број НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДИ ЗА КОЈЕ СЕ 
АНГАЖУЈЕ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 
 
 
 
 
                   Датум: _______________                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                    ____________________________________ 
       

                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                    ________________________________ 

                     
 
 

М.П.
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ПРИЛОГ 11. - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
Назив подизвођача : ___________________________________ 
 
Наслов и седиште подизвођача : __________________________ 
 
Одговорна особа : _____________________________________ 

 
Особа за контакт : _____________________________________ 

 
Телефон : __________________ 

 
Телефакс : _________________ 

 
E-mail : ____________________ 

 
Текући рачун подизвођача : ______________________________ 
 
Матични број подизвођача: ______________________ 
 
Порески  идентификациони број подизвођача – ПИБ : ____________________ 
 
ПДВ број подизвођача : __________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 

 
 
 
Датум: _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

____________________________________ 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
________________________________ 

  
 

М.П. 
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ПРИЛОГ 12. - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
Назив члана групе понуђача : __________________________________________ 
 
Седиште и адреса члана групе Понуђача : _______________________________ 
 
Одговорно лице члана групе (потписник уговора) : _________________________ 
 
Особа за контакт :____________________________________________________ 
 
Телефон : _______________________________ 
 
Телефакс : ______________________________ 
 
Е-mail :____________________________ 
 
Текући рачун предузећа и банка: ______________________________________ 
 
Матични број понуђача. ______________________ 
 
Порески идентификациони број предузећа – ПИБ : _______________________  
ПДВ број : __________________________ 

 

 
Напомена:  Податке попуњава,потписује и оверава сваки члан групепонуђача. Фотокопирати 
образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 
 
 
 
 
 
Датум: _______________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

______________________________________ 
 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   ________________________________ 
 

М.П. 



ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ 
Боже Димитријевића б.б. , 12208 Костолац 

 

   Страна  41 од 50 
 

 
Назив и адреса понуђача : __________________________________________ 

 
Место: _________________________ 

 
Датум: _______________ 

 
 
ПРИЛОГ 13. - И З Ј А В А О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
                          ЗА ДОБРО    ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу - Техничка школа са домом 
ученика „Никола Тесла“ Костолац, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку мале вредности 
бр. 6/2020, приликом закључења Уговора, доставити регистровану бланко сопствену меницу и 
менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са 
ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 
виђењу” и роком важења 10 дана дужим од рока за извршење уговора. 
 
 
 
 

     ПОНУЂАЧ 

________________________  
М.П.     ( потпис одговорног лица) 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћено 

лице групе понуђача.
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Техничка школа са домом  ученика „Никола Тесла“ Костолац 

Број: 

Датум: 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 

ИСХРАНУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ РЕСТОРАНУ 

 
Уговорне стране: 
 
 
1. Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца, ул. Боже Димитријевића 

б.б. (у даљем тексту: Купац), коју заступа директор др Горан Несторовић, дипл.инж., с 
једне стране, и  

2. _________________________________________________________________  

    са седиштем у ____________.ул._________________ број, ________________ 

    матични број______________ПИБ_____________, рачун број ______________ 

    код пословне банке_________________________________, 

    кога  заступа_____________________________ (у даљем тексту: Добављач), с друге 

стране, на следећи начин:  

- ако је понуда са подизвођачима Добављач је део набавке поверио 
подизвођачу/подизвођачима.   

1. ____________________________________________________________________ 

    са седиштем у__________________. ул.______________________број ________      

матични број____________________ПИБ________________, који ће  извршити______% 

од укупно уговорене вредности, а што се односи на  _____________________________. 

2.____________________________________________________________________ 

са седиштем у__________________. ул.______________________број ________     

матични број____________________ПИБ________________, који ће извршити______% 

од укупно уговорене вредности, а што се односи на  ____________________________. 

3. _________________________________________________________________________     

са седиштем у__________________. ул.______________________број _________ 
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матични број____________________ПИБ________________, који ће извршити  ______% 

од укупно уговорене вредности, а што се односи на  ____________________________ . 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за 
извршење уговорених обавеза од страна подизовђача, као да их је сам извршио.  

- Ако је заједничка понуда: Добављач заједнички наступа: 
 
1.___________________________________________________________________________  

са седиштем у___________________. ул._____________________ број___________  

матични _број____________________ПИБ________________,  

     рачун број________________ код пословне  бенке ________________________, 

     кога заступа_____________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

2.___________________________________________________________________________ 

са седиштем у____________________. ул._____________________ број ___________  

матични број____________________ПИБ__________________,  

   рачун број________________ код пословне  банке _________________________, 

     кога заступа_____________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

3.___________________________________________________________________________ 

   са седиштем у____________________. ул.______________________број __________      

матични број____________________ПИБ__________________,  

     рачун број________________ код пословне банке__________________________, 

     кога заступа_____________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је набавка материјала за угоститељство (храна, пића, намирнице 

за припремање хране и остали материјал за угоститељствзо) за потребе дома ученика 
Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, а према јавној набавци 
мале вредности 6/2020. 
 

Члан 2. 
 

Овај уговор примењиваће се од дана закључења до истека рока по закљученом 
Уговору у трајању од годину дана. 
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Члан 3. 

 
Продавац се обавезује да стално и редовно од дана закључења уговора па до 

истека рока Уговора испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује.  

Продавац је дужан да се у погледу врсте, количине, паковања, квалитета и осталих 
карактеристика добара која су предмет овог уговора, у свему придржава понуде из става 1. 
овог члана. 
 

Члан 4. 
 

Купац задржава право да у току трајања уговора, а у оквиру укупне количине 
предвиђених роба, изврши прерасподелу количине, према својим потребама, о чему је 
дужан да писмено обавести Продавца, најмање 5 дана пре предвиђене испоруке. 
 

Члан 5. 
 

Роба се испоручује у Ф-цо магацин дома ученика радним данима од 7:00 до 13:30 
часова, осим ако се купац и продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 

 
Члан 6. 

 
Купац се обавезује да Продавцу на име купопродаје цене за добра која су предмет 

овог угоовра плаћање врши на законом предвиђен начин, у законском року након 
испоруке добара и испостављања фактуре у складу са понудом.  

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.  
Цена добара која су предмет овог уговора, је фиксна за целу уговорену количину у 

оквиру уговореног рока испоруке. 
У случају да дође до промена на тржишту, које доводе до промена цена на мало у 

износу 5-10%, може доћи до корекције цена добара која су предмет овог уговора, уз 
сагласност обе уговорне стране што ће се регулисати анексом уговора. 
 

Члан 7. 
 

Роба се испоручује у возилима која су предвиђена за транспорт такве врсте робе, уз 
примену свих врста мера којима се спречава губитак битних својстава робе (количина, 
свежина, квалитет, органолептичка својства). 
 
 

Члан 8. 
 

Трошкови осигурања робе до магацина Купца из члана 7. овог уговора падају на 
терет Продавца.  



ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ 
Боже Димитријевића б.б. , 12208 Костолац 

 

   Страна  45 од 50 
 

 
Члан 9. 

 
Продавац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у 
износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом 
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од 
уговореног рока, с тим да евентуални продужетак уговореног рока има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок.  

 
 
Члан 10. 

 
Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да достави Продавцу у 

року од 24 часа од преузимања робе, а за скривене недостатке у року од 5 (пет) дана, од 
дана сазнања за исте. 
 

Члан 11. 
 

Продавац гарантује трајност и квалитет испоручених добара за период прописан 
нормативима и стандардима предвиђеним за свако добро појединачно. Продавац се 
обавезује да за сваку појединачну испоруку добара која су предмет овог уговора, 
обезбеди одговарајуће потврде о контроли исправноси и квалитета тих добара, као и 
осталу пратећу документацију која потврђује уговорену количину, квалитет и исправност 
испоручених добара.  
Контролу квалитета добара и трајност (рок употребе) вршиће комисија Купца. 
 

Трајност квалитета добара коју гарантује Продавац важиће под условом да се добра 
складиште и користе на начин како је то прописано од стране Продавца, односно 
произвођача. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део овог уговора су: 

1. Понуда број:_____________  
2. Остала конкурсна документација  

 

Члан 13. 
 

Овај уговор се може раскинути једностраним отказним роком од 30 дана од дана 
достављања отказа другој уговорној страни. 

Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не придржава било којег 
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услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на терет Продавца. 
Купац ће раскинути уговор уколико 2 пута записнички констатује да достављена 

роба није у складу са наруџбеницом или не задоваљава услове у погледу битних својстава 
робе (количина, свежина, квалитет, органолептичка својства). 

 
Члан 14. 

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 

односима. 
 

Члан 15. 
 

У случају евентуалног спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 
 

 Члан 16 
.  

Овај уговор сачињен је у 4 (четири ) истоветна примерка од којих свака страна 
задржава по 2 (два) потписана и оверена примерка. 
 
 
 
 
 
           ЗА ПРОДАВЦА                                                                          ЗА КУПЦА 
 

_______________________                                     ___________________________  
         др Горан Несторовић, дипл.инж. 
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ПРИЛОГ 14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС124/12, 14/15и68/15) као  

и чл. 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 86/13), 

достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА - ЈНМВ БР. 6/2020, објављеној на Порталу јавних набавки и сајту 

Tехничке школе, за потребе наручиоца Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ 

Костолац, и то : 

 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној 

набавци, 
 
Понуђач:_________________________________________________  
 је имао следеће трошкове : 

 
1. ________________________________________________________________________  
_______________________________________________, _________________-динара 
2. ________________________________________________________________________  
_______________________________________________,_________________-динара 
3. ________________________________________________________________________  
______________________________________________, _________________-динара 
 
 
 
 
 

Напомена : сходно чл.88. ст.2 ЗЈН ( Сл.гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) , 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 средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова. 
 
 

Датум: ____________________ Потпис овлашћеног лица 

_________________________ 

 
Печат понуђача 
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ПРИЛОГ 15. - ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС124/12, 14/15 и 68/15) као и 
чл. 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( Сл .гласник РС 
86/15), У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за ЈНМВ ИСХРАНА УЧЕНИКА - 
Материјал за угоститељство (храна, пића, намирнице за припремање хране и остали 
материјал за угоститељство) - ЈНМВ БР. 5/2019 објављено на Порталу јавних набавки дана 
12. 06. 2020. године, за потребе наручиоца: Техничка школа са домом ученика „Никола 
Тесла“ Костолац, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу : 
 
 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 
 
 

Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима ( чл.3. став 1, тачка 5 ЗЈН) 
 

Изјаву достављамо као саставни део понуде-конкурсне документације а ради 
учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2020 набавка прехрамбених 
производа за потребе Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла „ Костолац. 
 
 
 
 
 
 

Датум: ____________ Потпис овлашћеног лица 

______________________ 
 
 

Печат понуђача 
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ПРИЛОГ 16. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ  КОНКУРСНЕ    ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
  
 
 
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2020 ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ Према конкурсној 
документацији у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2020 за НАБАВКУ - ИСХРАНА 
УЧЕНИКА - Материјал за угоститељство (храна, пића, намирнице за припремање хране и 
остали материјал за угоститељство) за потребе ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 
 
Да прихватамо услове из конкурсне документације коју смо преузели од наручиоца. 

 
 
 
 
Датум: ___________ Потпис овлашћеног лица 

____________________________ 

 
 
 
Печат понуђача 
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ПРИЛОГ 17. Потврда инвеститора/наручиоца 
 
 
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/2020  ИСХРАНА УЧЕНИКА - Материјал за 
угоститељство(храна, пића, намирнице за припремање хране и остали материјал за 
угоститељство), за потребе Tехничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац  
 
Назив наручиоца: ___________________________________________ 

Адреса: ________________________________ 

Особа за контакт: ________________________ 

Бр .дел. протокола:  ______________________  

E-mail адреса: ___________________________     

_____________/    2019. г. 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 
Потврђујемо да је понуђач ___________________________________________ 
вршио испоруку прехрамбених производа 
 
Потврђујемо да је наведене производе испоручио у уговореном року и квалитету. 
 
 
Датум: _______________     Потпис овлашћеног лица 
 

________________________ 
 

м.п. 
 
 
 
• Образац попуњава, потписује и оверава наручилац коме је вршена испорука  

наведених прехрамбених добара по основу уговора.  

• Овај образац копирати у потребном броју примерака (за сваког наручиоца понаособ).
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