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I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке добро –исхрана ученика у ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

Назив наручиоца ОШ „ Браћа Миленковић“ 

Адреса Шишава, општина Власотинце 

Одговорно лице  Владислав Горуновић 

Број телефона 016/875-977 

ПИБ 102216353 

Матични број 07104855 

Текући рачун 840-940660-72 Назив банке:  Управа за трезор   

Интернет адреса http://www.osbm.edu.rs/ 

E-mail ossisava@gmail.com 

 

 

2. Врста поступка набавке 

 

Предмет набавке се спроводи у поступку набавке на које се закон не примењује (чл. 

27. ст.1. т.1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019). 

 

3. Врста предмета: добро. 

 

4. Предмет набавке: добро исхрана ученика  у ОШ „ Браћа Миленковић“ 

Шишава. 

Опис предмета набавке: добро исхрана ученика пециво и млечни производи. 

5. Лице за контакт: 
Биљана Нисић, дипл.правник,  

 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

 

Овим Вас позивамо да, уколико сте заинтересовани доставите своју понуду за 

набавку наведеног добра најкасније до 25.09.2020. године, до 8,00 сати, на адресу 

наручиоца: ОШ „ Браћа Миленковић“  Шишава  лично или путем поште. 

 

Оквирно у року од 3 (три) дана од дана отварања понуде, биће донета одлука о 

додели уговора, о чему ће бити обавештен понуђач коме је додељен уговор и са којимм 

ће бити закључен угвор о пружању услуге. 
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II ВРСТА, УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 

 

1. Услови за ичешће у поступку набаве: 

 

Да би понуђач учествовао у поступку набавке мора да испуни следеће услове: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела упериоду од претходних пет година од дана истека рока за 

подношење понуда,односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако 

правноснажном пресудомније утврђен други период забране учешћа у поступку 

јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан организоване 
криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења 

кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, 

кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело 
примањa мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe 
утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa 

мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог 

добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично 

дело преваре у обављању привредне делатности и кривично 
дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело 

јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично 

дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и 
кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања 

новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 

трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и 

превоза лица у ропском односу; 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) да привредни субјект у периоду од претходне две године 

од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у 

области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући 

колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 

конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама; 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - важећу Дозволу за обављање делатности, која је 

предмет јавне набавке издату од стране Народне банке Србије. 

 

Докази: Као доказ испуњености тражених услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 

понуђач доставља Изјаву којом под пуном кривичном и матерјалном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку предметне 

набавке (Образац бр. 2).  
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Као доказ испуњености услова под бројем 5. понуђач доставља важећу Дозволу 

за обављање делатности, која је предмет јавне набавке издату од стране Народне 

банке Србије, коју понућач доставља у виду неоверене фотокопије. 

 

Напомена: доказ под бројем 5. понуђач доставља и за подизвођаче, за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача, односно доставља онај понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. У случају да понуђач подноси заједничку понуду докази 

под бројем 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се за све чланове групе понуђача. Уз понуду 

се обавезно доставља и споразум групе понуђача о поношењу зајеничке понуде.  

 

2. Техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 

услуга, рок и место испоруке и сл. 

 

Спецификација и опис добра дата је у обрасцу понуде. 

3. Начин и рок плаћања: Наручилац ће плаћање вршити сукцесивно по 

испостављању фактуре, валута плаћања  динар - 45 дана  од дана уноса овереног 

рачуна у ЦРФ. 

4. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити 

краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 

5. Место и рок извршења предмтент услуге:  

  Место извршења предметне услуге: ОШ „ Браћа Миленковић“ Шишава- 

матићна школа. 

 Рок извршења предметног добра: до  крај школске године  јун 2021 године. 

            Захтеви у погледу квалитета испоручених  добара 

 достављена роба мора у свим аспектима одговарати стандардима 

прихваћеним у Републици Србији, и мора бити хигијенски и бактериолошки 

исправна; 

 испоручилац одговара наручиоцу добара за квалитет испоручене робе; 

 достављена роба мора бити здравствено безбедна; 

 рок рајања добара мора бити назначен на документ у који се доставља уз 

робу приликом испоруке 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати цена без пореза на 

додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 32. ЗЈН. 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
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Образац 1. 

III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра  исхрана 

ученика. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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Образац 1a 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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Образац 1 б 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА  ДОБАРА 
 

Ред.бр. Назив производа 
 

Цена по 
јединици без 
ПДВ 
 

Цена са ПДВ 

1. Пуж- сир   

2. Плетеница   

3. Ђеврек   

4. Рол виршла   

5. Кроасан са кремом   

6. Кроасан са џемом   

7. Лепеза са сиром   

8. Баничка   

9. Француска пуњена 
кифла 

  

10. Преклопљена пица   

11.  Пуњена кифла   

12. Штрудла са маком   

13. Штрудла са џемом   

14. Лепиња   

15. Бурек _____гр.   

16. пројица   

17. Лисната паштета   

18. Питица сир   
 

1. Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање вршити сукцесивно по 

испостављању фактуре, валута плаћања динар  - 45 дана од дана  уноса овереног 

рачуна у ЦРФ. 

 

Важност уговора  октобар 2021 године. 

 

Рок важења понуде ___________ (не може бити краћи од 30 дана). 

 

У ___________________ 

 

Датум:  ______________                                           Потпис одговорног лица 

 

                _______________________ 

               

М.П.       _______________________ 

                                                                             Читко исписано име и презиме и функциј 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, заведе, 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 
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може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 

Образац  2. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 

НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

 

У складу са чланом 118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку набавке: услуге осигурања имовине школе, испуњава све услове из чл. 111. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, 

и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
упериоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда,односно 

пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудомније утврђен други 

период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења  

кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело 

злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело 

примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 

обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 

кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело 

врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично 

дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском 

односу; 
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и 

радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде 

или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама; 

У ___________________ 

 

Датум:  ______________                                           Потпис одговорног лица 

 

                _______________________ 

               

М.П.       _______________________ 

                                                                             Читко исписано име и презиме и функција 
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IV МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Модел уговора је основ за израду уговора уколико понуда понуђача буде 

изабрана. 

 Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом. 

 У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.  

 Модел уговора мора бити потписан и оверен. 

  

Сачињен дана _________  .године у Шишави  између: 

  

1) ОСНОВНА ШКОЛА  « Браћа Миленковић » из Шишаве,16210 Власотинце 

коју заступа: директор Владислав Горуновић,  у даљем тексту: КУПАЦ)                                                                                

рачун : 840-940660-72 Назив банке:  Управа за трезор  матични број: 07104855 порески 

број (ПИБ)102216353 

  и 

 

2) ПОНУЂАЧ: _______________ из ______________, кога заступа ______________ 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ) рачун :________Банка ____ матични број: 

________________, порески број (ПИБ)_______________. 

      Уговорне стране споразумеле су се: 

 

Члан 1.                             

Предмет овог уговора је купопродаја сланог и слатког пециво за ужину ученика 

( у даљем тексту : роба ). 

Спецификација производа дата на обрасцу-понуде  ____  конкурсне  

документација и чини саставни део овог уговора. 

Продавац  наступа са подизвођачем________________. 

Члан  2. 

Купац купује, а продавац продаје робу, а све по спецификацији___________ из члана 1 

овог уговора. 

Члан 3. 

Продавац је сагласан да гарантује цене робе у и остале услове утврђена у понуди 

бр. ____  по спецификацији  из члана 1 овог уговора. 

 

Цена је непромењива. Измена цене биће могућа само ако се цене на тржишту 

повећају или смање преко 10 % 

У случају померања на тржишту, која утичу на формирање нове цене, Продавац и 

Купац утврдиће је споразумно и сачинити Анекс Уговора. 

Члан 4. 

               Продавац ће робу из члана 2. овог Уговора испоручивати сукцесивно, према 

потребама Купца, а према претходно добијеној писменој наруџбеници-требовању . 

   

Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави декларацију за испоручену 

робу. 

 

Члан 5. 

                



 

Страна  12 од 13 

               Плаћање се врши на текући рачун Продавца број _____________ Банка по 

извршеној испоруци, на основу испостављеног рачуна  у року од 30 дана. 

 

Члан 6. 

Продавац је у обавези да робу довози сопственим возилом франко ђачка кухиња.  

 

Члан 7. 

Роба  мора бити упакована и испоручена од стране Продавца у амбалажи и на 

начин који задовољава све услове и стандарде које прописује Закон о безбедности 

хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009).  

Члан 8. 

               Роба из члана 2. овог уговора мора бити у потпуности исправна  из текуће 

производње, са важећим роком употребе.  

Члан 9. 

Купац задржава право да изврши додатну контролу испуњености услова и 

стандарда из члана 8. овог Уговора у овлашћеној институцији. 

У случају неиспуњености услова и стандарда из предходног става, купац може 

једнострано раскинути овај Уговор, без обавезе накнаде штете Продавцу. 

Члан 10. 

               Овај Уговор важи  до октобар 2021.год.  

Члан 11. 

  Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, 

а у противном за нерешене спорове путем надлежног суда у Лесковцу.  

                                                                  Члан 12. 

 На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе, 

Закона о облигационим односима као и одредбе осталих законских и подзаконских 

прописа који регулишу осигурање.  

Члан 13. 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири ) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

примерака задржавају обе уговорне стране. Уговорне стране сагласно изјављују да су 

уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе представљају израз њихове стварне 

воље. 

 

ПОНУЂАЧ                                                                НАРУЧИЛАЦ 

 
 
________________________            М.П.                  _________________________     
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