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На основу чл. 31. став 1. тачка 8. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2019, деловодни број 78/1-03167/1 од 15.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
1/2019, деловодни број 78/1-031-68/2 од 15.02.2019. године, припремљена је:
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом ученика средњих школа Ивањица
Адреса: Милинка Кушића 112.
32250 ИВАЊИЦА.
Интернет страница: domucenika.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавна
набавка је обликована у 12 партија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су намирнице за исхрану ученика.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Иван Богдановић, секретар.
Е - маил адреса (или број факса): domuciv@neobee.net, факс: 032/660-350
6.Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки:
portal.ujn.gov.rs или са интернет адресе Дома ученика средњих школа Ивањица
domucenika.edu.rs

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су намирнице за исхрану ученика за исхрану
ученика.
2. Партије
Набавка је обликована у дванаест партија, и то:
партија 1 –Месо- Ознака из општег речника јавне набавке -15100000
партија 2 –Сувомеснати производи- Ознака из општег речника јавне набавке 15100000
партија 3 –Риба и преерађевине од рибе- Ознака из општег речника јавне
набавке -15200000
партија 4 – Воће- Ознака из општег речника јавне набавке -15300000
партија 5 –Поврће- Ознака из општег речника јавне набавке -15300000
партија 6 –Млеко и млечни производи- Ознака из општег речника јавне
набавке -15500000
партија 7 –Хлеб, пецива и коре од теста- Ознака из општег речника јавне
набавке -15810000
партија 8 –Замрзнути производи- Ознака из општег речника јавне набавке 15896000
партија 9 –Јаја- Ознака из општег речника јавне набавке -03142500
партија10 –Сокови и минерална вода- Ознака из општег речника јавне набавке
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-15320000
-партија11 –Уље и маст- Ознака из општег речника јавне набавке -15400000
-партија12 –Остали прехрамбени производи- Ознака из општег речника јавне
набавке -15800000
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца,
прецизираним техничким карактеристикама и техничком документацијом.
Понуђач ће Наручиоцу испоручивати добра у складу са потребама у погледу
врсте, количине, динамике и места испоруке – сукцесивно.
Услови које морају испуњавати намирнице су: рок употребе, истакнута
декларација, наменска амбалажа, сензорна својства (боја,мирис,изглед),
одговарајућа класа и квалитет, одговарајуће возило које обезбеђује одржавање
квалитета производа са одговарајућим температурним режимом (термокинг).
Испорука робе врши се Ф-ко магацин купца.
Добра ће се испоручивати у договореним количинама у дневним и недељним
интервалима.
Потребе Наручиоца су саставни део требовања – наруџбенице коју Наручилац
упућује понуђачу.
Приликом сваке испоруке добара Понуђач је дужан да преда Наручиоцу
отпремницу потписану од стране представника Наручиоца, као и доказ о
испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним
нормативима и стандардима за ту врсту добара.
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и
међународним стандардима за ту врсту робе.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави
- доказ о примени одговарајућих система квалитета (ХЦЦП) сертификат.
Понуђач је у обавези да уз добра достави исправе произвођача (потврде или
атест о контроли квалитета и исправности производа од овлашћене институције) да
предметна роба на основу здравствених, лабораторијских микробиолошких
испитивања одговара прописима о здравственој исправности у складу са Законом о
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе. (''Сл.
гласник РС“ бр.41/2009) и пратећим Правилницима: Правилник о општим
и
посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде, и
промета, Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и
производа од меса, Правилник о квалитету и условима употребе адитива у
намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине. Правилник о
условима у погледу здравствене исправности предмета опште употреба који се могу
стављати у промет , Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница.
Трошкове анализа сноси понуђач.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђачи доказивање обавезних и додатних услова доказују потписивањем
изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњавању
услова.
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.
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.
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IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка
Кушића број 112 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку–намирнице за исхрану
ученика ЈН бр.1/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до четвртка 07.03.2019. године до 12 часова.
Отварање понуда биће обављено истог дана са почетком у 12 часова и 30
минута.
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.
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.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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Рок плаћања је, одложено по појединачно извршеној испоруци од 45 дана од дана
испостављања фактуре понуђача,
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција намирница за исхрану ученика не може бити краћа од 2 дана (хлеб), 5
дана (млеко и млечни производи), 60 дана рибе и рибљих прерађевина, 30 дана од
дана испоруке- (сувомеснати производи), сокови и минерална вода минимум 60 дана
од дана испоруке, 20 дана-јаја, уље и маст 60 дана, замрзнути производи-60 дана од
дана испоруке, остали прехрамбени производи не краће од 45 дана.
Захтев у погледу рока (испоруке добара,
Рок испоруке добара- (месо-по потреби, сувомеснати производи по потреби, хлеб –
свакодневно, пецива и коре по потреби),млеко-2 пута седмично,воће,поврће-2 пута
седмично,риба-2 пута месечно, уље и маст -2 пута месечно, јаја-двапут
месечно,сокови и минерална вода-2 пута месечно).
Место испоруке–Ф-ко купац:
Дом ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића број 112, 32250
Ивањица.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 360 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.
Други захтеви
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца,
прецизираним техничким карактеристикама и техничком документацијом.
Понуђач ће Наручииоцу испоручивати добра у складу са потребама у погледу врсте,
количине, динамике и места испоруке – сукцесивно.
Услови које морају испуњавати намирнице су: рок употребе, истакнута декларација,
наменска амбалажа, сензорна својства (боја, мирис,изглед), одговарајућа класа и
квалитет, одговарајуће возило које обезбеђује одржавање квалитета производа са
одговарајућим температурним режимом. Испорука кајмака мора имати декларацију
од произвођача.
Испорука робе врши се Ф-ко магацин купца.
Цена производа мора бити фиксна.
Потребе Наручиоца су саставни део требовања – наруџбенице коју Наручилац
упућује понуђачу.
Приликом сваке испоруке добара Понуђач је дужан да преда Наручиоцу отпремницу
потписану од стране представника Наручиоца, као и доказ о испуњености услова у
погледу квалитета добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту
врсту добара.
Квалитет добара мора у потпуности одговарати важећим домаћим и међународним
стандардима за ту врсту робе.
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Понуђач је у обавези да уз понуду достави-доказ о примени одговарајућих
система квалитета (ХЦЦП) сертификат.
Понуђач је у обавези да уз добра достави исправе произвођача ( потврде или атест
о контроли квалитета и исправности производа од овлашћене институције) да
предметна роба на основу здравствених, лабораторијских микробиолошких
испитивања одговара прописима о здравственој исправности у складу са Законом о
здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе.(''Сл.
гласник РС' бр.92/2011) и пратећим Правилницима: Правилник о општим и посебним
условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде, и промета,
Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од
меса, Правилник о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о
другим захтевима за адитиве и њихове мешавине. Правилник о условима у погледу
здравствене исправности предмета опште употреба који се могу стављати у промет,
Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница. Трошкове анализа
сноси Понуђач.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачунато - цена предмета јавне набавке, испорука,.].
Цена је фиксна и може се мењати услед економски оправданих услова.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил domuciv@neobee.net или факсом на број 032/660-350
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 2 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 1 (једног) 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.1/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 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.
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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.
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.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
1. Период немењања цена -360 дана од дана отварања понуда;
2. Рок плаћања-45 дана.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најниже
понуђена цена“. Као најповољнији понуђач биће изабран онај понуђач који
понуди по напред наведеним условима најнижу цену. Као најповољнија цена је
цена без урачунатог ПДВ-а.
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку намирница
за исхрану ученика, ЈН број 1/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-намирнице за исхрану ученика
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Страна 14 од 70

1/2019

Јавна набавка мале вредности - Намирнице за исхрану ученика

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности-намирнице за исхрану ученика
број 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове:
Извод биланса стања за претходне три обрачунске године (2016,2017 и
2018) ;
Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. Да има
најмање 3 стално запослених радника и једно превозно средство која
обезбеђују одржавање квалитета производа;
Доказ о примени одговарајућих система квалитета (ХЦЦП).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности-намирнице за исхрану
ученика број 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији)
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Извод биланса стања за претходне три обрачунске године (2016,2017 и
2018) ;
Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. Да има
најмање 3 стално запослених радника и једно превозно средство која
обезбеђују одржавање квалитета производа;
Доказ о примени одговарајућих система квалитета (ХЦЦП).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
1. М Е С О
Ред.
број

Назив

1.

Јунеће месо
- без коске (бут)

Јед. Количина
Цена
мере
без ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена
са ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

Кг.
430

2.
3.
4.

Јунеће месо ребра

Кг.

30

Кг.

350

Кг.

90

Пилеће месо

Кг.

150

Пилећи батаци
Пилеће бело
месо
(шницле)

Кг.

230

Кг.

150

Свињско месо
-без коске (бут)
Ћевап месо –
јунеће + свињско
(50%+50%;
паковање 2/1)

5.
6.
7.

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА: Понуду дати искључиво за најбољи квалитет меса!
Испорука се врши по потреби.
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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2. СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
број

Назив
Произвођач

Јед.
мере

Количина

Цена
без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.

Пилећи паризер, 1/1
Кобасица
крањска вакум 1/1
Алпска кобасица
Сланина барена
/хамбуршка/
Сланина сува (панчета)

10.

Ребра свињска сува вакум паков.
Пилећа паштета 50 гр. (без
конзерванса)
Виршла јунећа
Вакум паков. 1/1
Виршла пилећа
Вакум паков. 1/1
Шунка пица

11.
12.

6.
7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кг.

130

Кг.

100

Кг.

130

Кг.

160

Кг.

60

Кг.

100

Ком.

3000

Кг

50
100

Кг.
Кг.

140

Месни нарезак 100 гр

Ком.

1000

Чајна
кобасица

Кг.

130

Чајна кобасица сецкана
100 гр.

Ком.

300

Вакум паковани суви врат
Барена свињска пршута
(вакум пак.)
Димљена (сува) свињска
пршута
Димљена (сува) говеђа
пршута
Чварци

Кг.

100

Кг

30

Кг

15

Кг

15

Кг.

15

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ______________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: ______________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА:
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Понуду дати само за производе најбољег квалитета!
Испорука се врши по потреби.
У понуди паштете дати производ који је без конзерванса.
Рок трајања производа не може бити краћи од 30 дана од дана испоруке.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
________________________
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Ред.
број

Јавна набавка мале вредности - Намирнице за исхрану ученика

Назив

3. РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД РИБЕ
4.
Јед.
КолиЦена
Износ
Цена са
мере
чина
без
без
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-а

Износ са
ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ослић бели
Рибљи филети од
сома
Рибљи филети од
димљеног лососа
Шаран очишћендимљен
Пастрмка
очишћена
Панирани
штапићи од
лигње

Панирани
штапићи од
лососа
Туњевина
у
8.
комаду 170 гр.
Сардина
9.
125 гр.
10. Паштета од туне
(без конзерванса)
95 гр.
11. Скуша филети у
конзерви 125 гр.

Кг.

300

Кг

70

Кг.

70

Кг

50

Кг

120

Кг

50

50

7.

Кг.
Ком.

1200

Ком.

1300

Ком
1300
Ком.

800

Кг.

40

12.

Гирице

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:__________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:__________________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА:
Понуду доставити само за најбољи квалитет производа!
У понуди паштете дати производ који је без конзерванса.
Испорука се врши 2 пута месечно.
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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4. В О Ћ Е
Ред.
број
1.

Назив

Јед.
мере

Количина

Лимун

Кг.

170

Грожђе црно
(септемб. октоб.
и новембар)

Кг.

140

Грожђе бело
(септемб. октоб.
и новембар)

Кг.

140

Јабуке
Октобар-мај
Крушка-зимска
Нов. и децембар

Кг.

300

Кг.

60

Поморанџе

Кг.

300

Мандарине

Кг.

200

Банане

Кг.

550

Јагоде
(Мај и јун)

Кг.

150

Брескве
(Септембар)

Кг.

80

Киви

Кг.

40

13.

Ораси (језгро)
Смоква сува

Кг.
Кг.

15
25

14.

Шљива сува

Кг.

25

Цена без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Напомена: Испорука брескве у септембру, крушке у новембру и децембру, јагоде у мају и јуну, грожђа од септембра до
децембра, јабуке од октобра до маја. Осталог воћа током целог периода.
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:___________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:___________________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА: Понуду дати за воће најбољег квалитета!
Испорука робе најмање 2 пута седмично, радним данима.
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________
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5. П О В Р Ћ Е

Ред.
број
1.
2.

Назив

Јед.
мере
Кг.
Кг.

Количина

Кг
Кг.

300

4.

Шаргарепа
Кромпир (септембараприл)
Кромпир млади (мај и
јун)
Пасуљ-бели крупни

5.

Пасуљ шарени

Кг

6.
7.
8.

Кг.
Кг.
Кг.

10.

Црни лук
Бели лук
Парадаиз (јунновембар)
Краставац
(мај-новембар)
Паприка -шиља

Кг.

230
180

11.

Паприка црвена

Кг.

150

12.

Паприка-бабура

Кг.

80

13.
14.

Карфиол
Зелена салата (март и
април)

Кг.

20

Ком.

200

Ком
Веза

120
80

Кг.

1400

3.

9.

15.
16.
17.
18.

Зелена салата
( новемб. и децембар)
Млади лук
(март и април)
Купус јесењи
Купус млади
(април,мај и јун)
Корнишони
Цвекла-свежа

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

150
100
330
15
300

Кг.

Кг
300
30
30

Кг.

70

22.

Празилук (септембараприл)
Шампињони

Кг.

120

23.

Тиквице

Кг.

30

24.

Ком.

100

25.

Љуте папричице
Мај-новембар
Першун свеж лист

Веза

100

26.

Целер-корен са листом

Кг.

10

21.

Износ без
ПДВ-а

250
1800

Кг.
Кг.

19.
20.

Цена без
ПДВ-а

Напомена: Уз назив производа дат је и временски период у месецима у којима се испорука врши. Тамо где
није прецизирано испорука се врши током целе године.

Понуду дати за поврће најбољег квалитета!
Испорука робе најмање 2 пута седмично, радним данима.
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: ___________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: ___________________
Период немењања цена:______________________________________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
_______________________________________
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6. МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Ред.
број

Назив

1.

Млеко пастеризовано
мин.2,8% м.м.1/1
Јогурт у чаши
0,18л – 2,8% мм
Кисело млеко
0,18 л – 2,8% мм
Воћни јогурт
0,18 л

2.
3.
4.

Врстапроизвођач

Јед.
мере

Количина

Лит.

550

Ком.

5500

Ком.

1300

Ком.

600

Млади сир

Кг.

80

Качкаваљ
Топљени пуномасни сир 1/6

Кг.

70

Пак.

250

Лит.

150

Ком.

1500

Ком.

1500

Ком.

500
70

Цена
без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена
са
ПДВом

Износ
са
ПДВ-ом

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стерилизовано
дуготрајно млеко
– мин 2,8 мм 1/1
Стер. Дуготрајно
млеко 0,25 л
Чоколадно млеко
0,25 л
Крем сир
100 гр.
Кисела павлака
12% мм
Маслац 20 гр.
Фета сир
(паковање 1/1)
Трапист сир у
листићима
Кајмак

Кг.
Ком.

500

Кг.

200

Ком.

100

Кг.

25

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:______________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:______________

Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА: Понуду доставити искључиво за најбољи квалитет производа!
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Испорука робе најмање два пута седмично, радним данима!
Рок трајања 5 дана од дана испоруке, млека 3 дана од дана испоруке!
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
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___________________________

7. ХЛЕБ, ПЕЦИВА И КОРЕ ОД ТЕСТА
Ред.
број

Назив

1.

Хлеб - бели
500 гр.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хлеб
интегрални
ражани 500 гр.
Коре за питу
(паков. 0,5 кг)
Лепиње
150 гр.
Плетеница /90
гр./
Кифла
/90 гр./
Ђеврек /90гр./
Ролована
виршла
130 гр.

Врстапроизвођач

Јед.
мере

Количина

Ком.

6.200

Ком.

500

Кг.

80

Ком.

2000

Ком.

700

Ком.

700

Ком.

700

Ком.

500

Цена без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:______________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:______________
Период немењања цена:______________________________________

НАПОМЕНА:
Понуду доставити за најбољи квалитет производа!
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Испорука је свим радним данима.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

___________________________
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8. ЗАЛЕЂЕНИ ПРОИЗВОДИ
Ред.
број

Назив

1.

Колач са вишњом,
70 гр.
Кроасан са кремом
70 гр.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Паштета
са сиром,
60 гр.
Жу-жу погачице са
сусамом-посне

Врстапроизв
ођач

Јед.
мере

Колич
ина

Кг.

80

Кг.

100

Кг.

100

Кг.

50

Кг.

50

Кг.

50

Кг.

40

Кг.

10

Цена
без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

Кукуруз шећерац 1/1
Грашак 1/1
Спанаћ
1/1

8.
Боранија жута
1/1

9.
10.

Боранија зелена
1/1
Резани кромпир
за помфрит(1 кг)

10

Кг.
Кг.

150

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:_______________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:_______________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА:
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Понуду дати за производе најбољег квалитета!
Испорука се врши два пута месечно.
Рок трајања 60 дана од дана испоруке!

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
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___________________________

9. Ј А Ј А
Ред.
број

Назив

1.

Кокошије
Јаје – А
класа

Јед.
мере

Количина

Ком.

9.300

Цена без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:________________
Период немењања цена:______________________________________

НАПОМЕНА:
Испорука се врши 2 пута месечно.
Рок трајања не може бити краћи од 20 дана.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

___________________________
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10.СОКОВИ И МИНЕРАЛНА ВОДА

Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив

Воћни сок бресква,
кашасти, 1/1
тетрабрик
Воћни сок јагода,
кашасти, 1/1 тетрабрик
Воћни сок
Наранџа - 100% воће
Воћни сок,
Јабука - 100% воће
Воћни сокови 0.2 л –
наранџа
Воћни сокови 0.2 л –
боровница
Воћни сокови 0.2 л –
јагода кашасти
Газирани сок
- Кока-кола 2/1
Минерална газирана
вода 2/1

Врстапроизвођач

Јед.
мере

Количина

Лит.

100

Лит.

120

Лит.

200

Лит.

200

Ком.

1.200

Ком.

1.200

Ком

1.200

Ком

50

Лит.

300

Цена без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ
са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ- ом: _________________
Период немењања цена:______________________________________
НАПОМЕНА:
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Понуду дати за производе најбољег квалитета!
Испорука се врши једанпут месечно.
Рок трајања 60 дана од дана испоруке.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

___________________________
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11. УЉЕ И МАСТ

Р.
Бр.

Назив

Јед.
мере

Количина

1/1

Лит.

450

Палмино уље 1/1

Лит.

70

Маслиново уље
1/1
Свињска маст
4.
(Оригинал паков.)
5/1

Лит.

30

Кг.

230

1. Сунцокретово уље
2.
3.

Врстапроизвођач

Цена
без
ПДВ-а

Износ
без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ
са
ПДВ-ом

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ- ом: _________________
Период немењања цена:______________________________________

НАПОМЕНА:
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Понуду дати за производе најбољег квалитета!
Испорука се врши једанпут месечно.
Рок трајања 90 дана од дана испоруке!
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

___________________________
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Ред.
Бр.

Назив

1.

Брашно-25/1
Тип 500-меко
Шећер-ситни
(50/1)

2.

12. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
ВрстаЈед. Количина Цена без
Износ
произвођач мере
ПДВ-а
без
ПДВ-а

Кг.

180

Кг.

330

Шећер - коцка

Кг.

15

Шећер – прах 250 гр

Кг.

15

Ванил шећер 10 гр
Сирће
Бело-алкохолно 1/1
Со-јодирана 1/1
(Карт. амбалажа)

Кес.

100

Лит.

50

Кг.

100

Кукурузно брашно
Макароне
са јајима 0,5/1

Кг.

70

Кг.

80

Пиринач 1/1
Мармелада –мешана
3/1

Кг.

120

Кг.

70

Мармелада 30 гр.

Ком.

2200

Еурокрем 2,5/1

Кг.

130

Еурокрем, 50 гр.
Мед-домаћи
/ливадски/ 1/1

Ком.

3.800

Кг.

5

Мед 25 гр.
Маргарин-стони
250 гр.(посни)
Маргарин за мазање
500 гр

Ком.

2000

Кг.

60

Кг.

20

Кечап благи 1/1

Кг.

80

Сенф 1/1

Кг.

20

Мајонез 1/1

Кг.

100

Цена са
ПДВом

Износ
са
ПДВом

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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22.
Ђувеч 1/1

Кг.

50

Алева паприка 0,2/1
Бибер млевени
10 гр

Кг.

6

Кес.

200

Бибер у зрну 10 гр.

Кес.

100

Кг.

45

Сушено мешано
поврће 1/1

Кг.

10

Цимет 10 гр.

Кес.

60

Ловоров лист 10 гр.
Чај - шипак(24
кесице)
Чај - камилица(24
кесице)
Чај - нана (24 кесице)
Чај - хибискус (24
кесице)
Супа - резанци
0,500/1
Готова пилећа
Супа 50-60 гр.
Готова говеђа
Супа 50-60 гр

Ком.

50

Кут.
Кут.

60
60

Кут.
Кут.

60
60

Кг.

10

Ком.

Ком.

130
130

38.

Кафа 200 гр
Какао 200 гр

Кг.
Кг.

15
5

39.

Шлаг 1/1

Кг.

20

40.

Пудинг чоколада

Кг.

10

41.

Пудинг ванила

Кг.

10

42.

Пудинг јагода

Кг.

10

43.

Паприка
/лименка/ 5/1
Кисели краставци
/лименка/-5/1
Грашак /лименка/
5/1-Жута
Боранија-лименка 5/1

Пак.

35

Пак.

35

Пак.

45

Ком.

20

Ком

2500

23.
24.
25.
26.
27.

Вегета 1/1

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

44.
45.
46.
47.

Чоколадни десерт
(25-30 гр.)
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Крем бананице 25 гр.
Ролат колач 30 гр.
Десерт са житом и сув.
грожђем /25 грама/
Мусли – воћни 1/1

Ком.
Ком.

2000
2000

Ком.

2500

Кг.
Кг.

15
15
40

Кг.

120

Кг.

120

Пшеница у зрну 1/1

Кг.

20

Маслина – тегла 1/1

Кг.

5

Мускантни орах 10 гр.

Кес.

Плазма кекс
Презле
Црна чоколада

Кг.
Кг.
Кг.

10
20

52.
53.

Мусли – чоколадни 1/1
Ајвар упржени 1/1

54.

Компот конзервисани
од брескве 5/1
Компот конзервисани
од кајсије 5/1

55.

Кг.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

20
5

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: __________________
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом: __________________
Период немењања цена:______________________________________

НАПОМЕНА:
Понуђачи су обавезни да наведу име произвођача чији производ нуде!
Понуду дати искључиво за производе најбољег квалитета и у оригиналним паковањима!
Испорука се врши два пута месечно.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

___________________________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
▪
▪
▪
▪

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке за дате
количине;
уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке.
уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке за дате
количине.

На крају уписати укупан износ без ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом-за сваку партију.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII. МОДЕЛИ УГОВОРА
Модел уговора-партија 1.Месо

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:
.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана___________. године, између:
1. ______________ кога заступа директор ____________(у даљем тексту: продавац), са
једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја меса, које продавац продаје купцу за потребе
исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:
__________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који Наручилац
упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и Продавац
и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу
са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________ год. и износи
укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
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Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Месо мора бити свеже на дан испоруке и најбољег
квалитета. Испорука се врши по потреби.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
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Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
Члан 11.
Минимални рок за употребу меса је 5 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може, ни под којим условима, мењати своје цене дате у понуди
број:____________________. године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 15.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 16.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 17.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 19.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан, Боторић директор

______________________,директор,с.р.
_______________________
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Модел уговора-партија 2.Сувомеснати производи

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:_________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ____________. године, између:
1. _______________________________кога
даљем тексту:продавац), са друге стране и

заступа

директор

__________________

(у

2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја сувомеснатих производа, које продавац продаје
купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди
продавца број:____________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који Наручилац
упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и Продавац
и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета добара у складу
са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и износи
укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
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свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:______________. године. Свака промена цена мора бити регулисана
анексом уговора. Продавац се обавезује да купца благовремено обавести купца о промени
цена са образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Рок трајања робе не може бити краћи од 30 дана од
дана испоруке исте купцу. Испоручена роба мора бити првог квалитета. Испорука се врши по
потреби.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:____________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерака
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
________________________, директор,с,р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.
______________________
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Модел уговора-партија 3.Риба и прерађевине од рибе

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:__________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана______________. године, између:
1.____________________________________, кога заступа директор _________________ (у
даљем тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа директор
Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја рибе и рибљих прерађевина, које продавац
продаје купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у
понуди продавца број:___________________. године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
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Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:_________________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Рок трајања најмање 60 дана од дана испоруке.
Испоручена роба мора бити првог квалитета. Испорука се врши 2 пута месечно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
Члан11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
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Члан 12.

Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:__________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
________________,директор,с.р.

Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.
_____________________
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Модел уговора-партија 4. Воће

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:______________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана_______________. године, између:
1.____________________,кога
тексту:продавац), са друге стране и

заступа

директор_________________(у

даљем

2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја воћа, које продавац продаје купцу за потребе
исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:___________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
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свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:_____________________. године. Свака промена цена мора бити регулисана
анексом уговора. Продавац се обавезује да купца благовремено обавести купца о промени
цена са образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Испоручена роба мора бити најбољег квалитета.
Испорука се врши 2 пута седмично радним данима.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
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Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:______________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље
ПРОДАВАЦ
__________________,директор,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор

___________________________
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Модел уговора-партија 5. Поврће

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:______________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _______________. године, између:
1.__________________________________
даљем тексту: продавац), са једне стране и

кога

заступа

директор

_____________-у

2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја поврћа, које продавац продаје купцу за потребе
исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца број:
___________________године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
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Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:________________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Испоручена роба мора бити најбољег квалитета.
Испорука се врши 2 пута седмично радним данима.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
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Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:__________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
__________________
___________________, директор,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор
___________________
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Модел уговора-партија 6. Млеко и млечни производи

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:______________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________. године, између:
1. ________________________________, кога заступа директор_________________ (у
даљем тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја млека и млечних производа, које продавац
продаје купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у
понуди продавца број:________________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о његовој здравственој исправности.
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Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:___________________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Рок трајања робе не може бити краћи од 5 дана од
дана испоруке исте купцу изузев свежег млека чији рок трајања не може бити краћи од три
дана. Испоручена роба мора бити првог квалитета. Испорука се врши 2 пута седмично радним
данима.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:__________________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
____________________________
________________, директор,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор с.р.
________________________
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Модел уговора-партија 7.Хлеб,пецива и коре од теста

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:_________________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана__________________. године, између:
1.______________________________, кога заступа директор___________________ (у даљем
тексту: продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа директор
Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја хлеба, пецива и кора од теста, које продавац
продаје купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у
понуди продавца број:____________________________. године која је саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
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Члан 4.

Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:____________________. године. Свака промена цена мора бити регулисана
анексом уговора. Продавац се обавезује да купца благовремено обавести купца о промени
цена са образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје.
Испорука хлеба се врши свакодневно а пецива и кора према потреби купца.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сваког радног дана, а према потребама купца у целом
периоду важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 1 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:____________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
_________________________
_________________, директор

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор
______________________
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Модел уговора-партија 8.Залеђени производи

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:_____________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана__________________. године, између:
1.________________ кога заступа помоћник директора продаје ____________________ (у
даљем тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја замрзнутих производа, које продавац продаје
купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди
продавца број:______________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
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свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број: ____________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Испоручена роба мора бити првог квалитета.
Испорука се врши 2 пута месечно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује сукцесивно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:______________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
______________________
____________________________,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић,директор
________________________
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Модел уговора-партија 9.Јаја

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум: ___________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _______________. године, између:
1.______________________, ,кога заступа директор __________________(у даљем
тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја јаја, које продавац продаје купцу за потребе
исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:_________________. године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
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свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број:________________________. године. Свака промена цена мора бити
регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да купца благовремено обавести купца о
промени цена са образложењем о разлозима промене након чега купац одлучује да ли ће се
закључити анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обекежене рокове трајања на њима. Рок трајања робе не може бити краћи од 20 дана од
дана испоруке исте купцу. Испорука се врши једанпут седмично.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује два пута месечно, а према потребама купца у целом
периоду важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.
Минимални рок употребе јаја је 20 дана од дана испоруке.
Члан 12.

Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 13.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:_____________________________. године.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 15.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 16.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 17.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 18.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 19.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
__________________________
______________________,директор,с.р.

Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.

___________________
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Модел уговора-партија 10.Сокови и минерална вода

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:______________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _________________.године, између:
1.______________________________, кога заступа директор______________ (у даљем
тексту: продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја сокова и минералне воде, које продавац продаје
купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди
продавца број:___________________________. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
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Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број: ____________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обележене рокове трајања на њима. Рок трајања минимум 90 дана од дана испоруке.
Испоручена роба мора бити првог квалитета. Ипорука робе се врши два пута месечно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује једанпут месечно, а према потребама купца у целом
периоду важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.

Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број: __________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
_____________________________
_____________, директор,с.р.

Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.
______________________
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Модел уговора-партија 11.Уље и маст

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум: ____________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ______________. године, између:
1.________________________.,кога заступа директор _____________________ (у даљем
тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја уља и масти, које продавац продаје купцу за
потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у понуди продавца
број:_____________________. године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и
Продавац и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета
добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и
износи укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
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свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о његовој здравственој исправности.
Наручилац задржава право додатне контроле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у
својој понуди број: _______________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да
купца благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и
доказима о поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити
анекс уговора. Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша
супротно одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 10% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обекежене рокове трајања на њима. Испоручена роба мора бити првог квалитета. Рок
трајања не може бити краћи од 90 дана од дана испоруке исте купцу. Испорука се врши 2 пута
месечно.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује једанпут месечно, а према потребама купца у целом
периоду важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке,
о количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
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Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач
не може мењати своје цене дате у понуди број:_____________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна и важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
________________________
________________________,директор,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.

______________________
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Модел уговора-партија 12. Остали прехрамбени производи

Дом ученика средњих школа Ивањица
Ивањица
Број:
Датум:_________________.г.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана ________________.године, између:
1.____________________________,кога заступа директо__________________ (у даљем
тексту:продавац), са једне стране и
2. Дома ученика средњих школа Ивањица, улица Милинка Кушића 112, кога заступа
директор Боторић Горан (у даљем тексту: купац), са друге стране
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја осталих прехрамбених производа, које продавац
продаје купцу за потребе исхране ученика купца, а према врстама и количинама датим у
понуди продавца број: _______________________. године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1 овог уговора у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део требовања који Наручилац
упућује Испоручиоцу.
Испорука и утовар робе врши се Ф-ко магацин Купца.
Продавац се обавезује да ће у року од ________ дана од дана пријема требовања извршити
испоруку добара .
На основу конкретних поруџбина Наручиоца, приликом сваке испоруке добра Продавац је
дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе коју потписују и Продавац
и Наручилац, Укључујући и доказ о испуњености услива у погледу квалитета добара у складу
са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добра.
Члан 3.
Уговорене стране прихватају цену која је дата у Понуди бр. _______од _________год. и износи
укупно ____________ динара без ПДВа или укупно _____________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене из понуде су дате без ПДВ- а.
Члан 4.
Продавац гарантује Наручиоцу трајност и квалитет испоручених добара за период прописан
важећим нормативима и важећим домаћим и међународним стандардима предвиђеним за
свако предметно добро појединачно. Продавац при свакој испоруци добара обезбеђује
одговарајући доказ о нјеговој здравственој исправности.
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Наручилац задржава право додатне контрпле квалитета и исправности производа који су
предмет Уговора код овлашћених институција а о резултатима провере обавештава Продавца .
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке испоруке представник
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Продавца, на месту испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном, представља
основ за плаћање испоручених добара.
У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету добара, Наручилац и Продавац
записнички ће констатовати евентуалне недостатке, добра се неће преузети од стране
Наручиоца а продавац је обавезан да иста замени у року не дужем од два дана.
У случају да се по извршеној примопредаји установе недостатци код испоручених добара који
су последица лошег квалитета, Продавац је дужан да испоручена добра замени новим у року
из предходног става а који тече од момента захтева Наручиоца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да купцу испоручује робу по појединачним ценама наведеним у својој
понуди број: _______________________. године.
Свака промена цена мора бити регулисана анексом уговора. Продавац се обавезује да купца
благовремено обавести о промени цена са образложењем о разлозима промене и доказима о
поскупљењу робе на тржишту након чега купац одлучује да ли ће се закључити анекс уговора.
Продавац је у обавези да то уради пре испоруке робе.
Купац има право да једнострано раскине уговор, у случају да се продавац понаша супротно
одредбама овог члана уговора.
Члан 6.
Количине робе чија се купопродаја уговара наведене су у понуди. Оне се могу мењати у
зависности од броја ученика који ће бити на исхрани у Дому ученика током важења уговора,
али највише до 15% у односу на оне које се уговарају.
Члан 7.
Продавац мора поседовати лиценцу о квалитету коју је у обавези да достави купцу и
декларацију о хигијенско-санитарној и здравственој исправности намирница које продаје као и
видно обекежене рокове трајања на њима. Испоручена роба мора бити првог квалитета. Рок
трајања намирница не може бити краћи од 45 дана рачунајући од дана испоруке.
У случају да продавац не испуњава напред наведене услове, купац може једнострано
раскинути уговор.
Члан 8.
Продавац је у обавези да купцу испоручује робу у месту седишта купца, у улици Милинка
Кушића 112, у Ивањици.
Члан 9.
Продавац купцу робу испоручује два пута месечно, а према потребама купца у целом периоду
важења овог уговора, изузимајући школске распусте.
Члан 10.
Купац је у обавези да продавца благовремено обавести, а најмање 3 дана пре испоруке, о
количинама и врсти робе коју наручује. Ако купац не буде задовољан квалитетом или уочи
неисправност испоручене робе има право да тражи од продавца да исту замени.
Члан 11.
Купац је у обавези да продавцу плати робу у року од 45 дана од дана испоруке.
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Члан 12.
Важност понуде понуђача износи 360 дана од дана отварања понуда у ком року понуђач не
може мењати своје цене дате у понуди број:_____________________. године.
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и
важи до половине месеца марта 2020. године.
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати споразумно да реше. Уколико спорови између продавца и купца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 16.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерак
задржавају обе уговорне стране.
Члан 18.
Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему
представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
__________________________
___________________,директор,с.р.

КУПАЦ
Дом ученика средњих школа Ивањица
Горан Боторић, директор,с.р.
_________________________
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(Понуђач попуњава и
оверава
чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора)
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IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X. 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 намирница за исхрану ученика за 2019. годину, бр. 1/2019, 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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