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Број: 16/15/ОП 
Датум: 06.06.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије 
бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  
Набавка намирница и прехрамбених производа (по партијама)у 

отвореном поступку број: 06/15/ОП 
 

Дана 01.07.2015. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 
за прикупљање понуда и конкурсна документација у  отвореном поступку за 
достављање понуда, за јавну набавку број 16/15/ОП, у којој Наручилац врши измену на 
следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 16/15/ ОП, у вези са партијом 5-ХЛЕБ  мењају 
се следећа поглавља: 
 
III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  И ОПИС ДОБАРА 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
VII-МОДЕЛ УГОВОРА 
XVII-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПАРТИЈУ 5-ХЛЕБ 
 
 
                                                         I I 
Рок за достављање понуда се не мења те се понуде могу доставити  до  31.07.2015. 
године до 12,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 31.07.2015. године у 12,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка намирница и прехрамбених 
производа (по партијама), у отвореном поступку бр. 16/15/ОП  

 
.  

 

 
ПАРТИЈА 1 -    СВИЊСКО И ЈУНЕЋЕ МЕСО   - 

 

 

 
Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. СВИЊСКЕ ПОЛУТКЕ 
ФРАНЦУСКА ОБРАДА, комад 20-
22 кг 

8000  
 

кг   

2. МЕСО ПРАСЕЋЕ   300  
 

кг   

3.  СВИЊСКА ЏИГЕРИЦА     50  
 

кг   

4. МЕСО ЈУНЕЋЕ 
КОМПЕНЗИРАНО 
( БЕЗ ГЛАВЕ, РЕБАРА, КОЖЕ И 
БЕЗ УНУТРАШЊЕГ ЛОЈА) , 
комад 210-240 кг 

5000 кг   
 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 1: 
 

    

 

У цену робе из партије 1- Свињско и јунеће месо урачунати испоруку ФЦО 
купац. 
 
 
 

Место и датум: 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА 2 -  ПИЛЕЋЕ МЕСО   - 

 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. СВЕЖЕ ПИЛЕ УЦЕЛО (мин. 
тежина 1,8кг) 

1300 кг   

2. СВЕЖИ БАТАЦИ ПИЛЕЋИ, 
комад 200-220гр 

5000 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 2: 
 

    

 
 
 

У цену робе из партије 2- Пилеће месо урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА 3 -    РИБА   - 

 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. ШАРАН ОЧИШЋЕН (СВЕЖ), 
комад 2-3кг 

800 кг   

2. СКУША (СМРЗНУТА)- комад 200-
220гр 

150 кг   

3. ОСЛИЋ ХОКИ (СМРЗНУТ), 
комад 200-220гр 

1500 кг   

4. ТОЛСТОЛОБИК, ОЧИШЋЕН 
(СВЕЖ), комад мин 5кг 

500 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 3: 
 

    

 

У цену робе из партије 3- Риба урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА    4  -  МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ  - 
 

 
 
ОБАВЕЗНА СВАКОДНЕВНА ИСПОРУКА (ОСИМ НЕДЕЉЕ) 
ОБАВЕЗНА ИСПОРУКА У ЈУТАРЊИМ ЧАСОВИМА У ПЕРИОДУ ОД 5 ДО 6 ЧАСОВА, 
ФЦО магацин купца 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА 
ПО 
ЈЕДИНИ
ЦИ 
МЕРЕ 
(без 
ПДВ-а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1.  МЛЕКО КРАВЉЕ 
ПАСТЕРИЗОВАНО 1/1,  
2,8% млечне масти                              
 (кеса, тетрапак, пластична 
флаша) 

     55000  
 

лит    

2.  ЈОГУРТ 180гр, 2,8% 
млечне масти                              
 

     52000  ком   

3.  ПАВЛАКА КИСЕЛА 
180 гр 
20% млечне масти 

     17000 
 

ком   

4.  КРАВЉЕ КИСЕЛО МЛЕКО 
180 гр 

     20000  ком  
 

 

5. МИЛЕРАМ, мин 400 гр, 
22% млечне масти 

200 ком   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 
 

 ПДВ     

  УКУПНО ПАРТИЈА 4: 
 

    

 

У цену робе из партије 4 – Млеко и млечни производи урачунати испоруку ФЦО 
купац. 
 
 
 
 
    Место и датум: 
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                                                               М.П.                                                
                                                                                          ПОНУЂАЧ 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА  5  -    ХЛЕБ   - 

 

 
 
ПОГОДНОСТ ЗА МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ 
ОБАВЕЗНА СВАКОДНЕВНА ИСПОРУКА 

ИСПОРУКА У ЈУТАРЊИМ ЧАСОВИМА У ПЕРИОДУ ОД 5 ДО 6 ЧАСОВА  (у 
количинама по договору са Наручиоцем) 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
(без ПДВ-а) 

1.    ХЛЕБ ОД БРАШНА Т-
850  тежина 700 гр 

   80000 
 

ком   

2.   
 

ГРАХАМ ХЛЕБ (КАЛУП 
ПАКОВАЊЕ) тежина 300 
гр 

9500 ком   

   ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 
 

   ПДВ     

 
 

   УКУПНО ПАРТИЈА 5:     

 
 
 
 
 

У цену робе из партије 5 - Хлеб урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
Место и датум: 
 М.П.                                                  ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА  6  -    ВОЋЕ СВЕЖЕ   - 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 
ИЗРАЖЕНА % У 
ОДНОСУ НА 
ПИЈАЧНУ ЦЕНУ 
(колико је 
понуђена цена % 
нижа од пијачне 
цене датог 
производа) 

 
 
 
 

ИЗНОС 
ПДВ-а у 

% 

1.  ЈАБУКА, слатка, 
(јонаголд, ајдаред, 
златни делишес), 
комад мин 180гр 

  12000   
 

кг   

2.  КРУШКА), комад 
мин 180гр 

     1200   
 

кг   

3.  БРЕСКВА), комад 
мин 150гр 

  1200   
 

кг   

4.  ШЉИВА     1500  
 

кг   

5.  ЛУБЕНИЦА, 
комад мин 8кг 

   1500  
 

кг   

6.  ГРОЖЂЕ, бело 
(крупно зрно, не 
виноградарско) 

     800  
 

кг   

7  ГРОЖЂЕ, црно 
(крупно зрно, не 
виноградарско) 

800 кг   

8.  КАЈСИЈА), комад 
мин 80гр 

     300  
 

кг   
 

9.  ДИЊА), комад 
мин 2кг 

     800  
 

кг   

10.  ОРАСИ 
(очишћени) 

     200  
 

кг   

11. МАЛИНЕ 
 

       5  кг   

12.  ТРЕШЊЕ     900  
 

кг   

13.  ВИШЊЕ  900  кг   
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14.  ЈАГОДЕ     500  
 

кг   

15. ДУЊЕ 80 кг   

 
 

У цену робе из партије 6 – Воће свеже урачунати испоруку ФЦО купац. 
Понуђач цену робе из партије 6 – Воће свеже изражава % у односу на пијачну 
цену робе (односно колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате 
робе).Као параметар за поређење понуђене цене понуђача узима се највиша 
цена за дату робу према последњем објављеном извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних 
информација пољопривреде Србије, и то за податке који се односе на 
Суботичку зелену пијацу, који се објављује на сајту министарства, с тим да тако 
понуђена цена робе не може бити већа од доминантне цене за наведену врсту 
робе по поменутом извештају СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач 
испоручује, тада ће се као параметар за ту робу узети цене према последњем 
објављеном барометру ЈКП „Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена 
за дату врсту робе, с тим да понуђена цена (која је у одређеном % умањена у 
односу на највишу цену дате робе према барометру) не може бити већа од 3/4 
највише цене предвиђене за ту робу према наведеном пијачном барометру. 
 Понуђач је дужан да за сву робу из ове партије понуди јединствен (идентичан) 
% умањења у односу на пијачну вредност.Понуда која садржи различит % 
умањења цена робе за производе из ове партије сматраће се неприхватљивом 
и понуђач је неће узети у обзир. 
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 
Такође, понуђач треба да изрази и износ ПДВ-а. 
 
 
 
 
Место и датум: 
 
 М.П. ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА   7  -  ЈУЖНО ВОЋЕ  - 
 

 
 

Ред. 
бр. 

                 
АРТИКАЛ 

КОЛИЧИ
НА 

ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ 
ИЗРАЖЕНА % У 
ОДНОСУ НА 
ПИЈАЧНУ ЦЕНУ 
(колико је 
понуђена цена 
% нижа од 
пијачне цене 
датог 
производа) 

 
 

 
 
ИЗНОС ПДВ-а у 
% 

1.  НАРАНЏЕ, комад 
180-200гр 

   2000  
 

кг   

2. 
 

 ЛИМУН      80 кг   

3. 
 

 БАНАНЕ, комад 
180-200гр 

 1500  кг   

4. КИВИ  
 

     100  кг   

5. 
 

МАНДАРИНА 20 кг   

6. 
 

АНАНАС        6 
 

ком   

 

У цену робе из партије 7 – Јужно воће урачунати испоруку ФЦО купац. 
Понуђач цену робе из партије 7 – Јужно воће изражава % у односу на пијачну 
цену робе (односно колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). 
Као параметар за поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за 
дату робу према последњем објављеном извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних 
информација пољопривреде Србије, и то за податке који се односе на 
Суботичку зелену пијацу, који се објављује на сајту министарства, с тим да тако 
понуђена цена робе не може бити већа од доминантне цене за наведену врсту 
робе по поменутом извештају СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач 
испоручује, тада ће се као параметар за ту робу узети цене према последњем 
објављеном барометру ЈКП „Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена 
за дату врсту робе, с тим да понуђена цена (која је у одређеном % умањена у 
односу на највишу цену дате робе према барометру) не може бити већа од 3/4 
највише цене предвиђене за ту робу према наведеном пијачном барометру. 



10 

 

 Понуђач је дужан да за сву робу из ове партије понуди јединствен (идентичан) 
% умањења у односу на пијачну вредност.Понуда која садржи различит % 
умањења цена робе за производе из ове партије сматраће се неприхватљивом 
и понуђач је неће узети у обзир. 
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 
Такође, понуђач треба да изрази и износ ПДВ-а. 
 
 
Место и датум: 
 
 М.П.                                             ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА   8  -  ПОВРЋЕ СВЕЖЕ  - 
 

 
 

Ред. 
бр. 

                 АРТИКАЛ КОЛИЧИН
А 

ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ 
ИЗРАЖЕНА % 
У ОДНОСУ НА 
ПИЈАЧНУ 
ЦЕНУ (колико 
је понуђена 
цена % нижа 
од пијачне 
цене датог 
производа) 

ИЗНОС ПДВ-а 
у % 

1. КРОМПИР,црвени, 
мин 130гр комад 

25000  
 

кг   

2. 
 

КРОМПИР МЛАДИ, 
црвени 

     9000  кг   

3. 
 

ЛУК ЦРНИ  6000  кг   

4. ЛУК ЦРНИ МЛАДИ,  
5 комада у вези 

     5000  веза   

5. 
 

ЛУК БЕЛИ 200  кг   

6. ЛУК БЕЛИ МЛАДИ, 
5 комада у вези 

50 веза   

7. 
 

КРАСТАВАЦ 
САЛАТАР 

2500  кг   

8. 
 

ПАПРИКА БАБУРА 
Слатка, комад мин 
120-130гр 

8000  ком   

9. 
 

ПАПРИКА БАБУРА 
слатка, комад мин 
120-130гр 

1000  кг   

10. 
 

ПАПРИКА 
“ПАРАДАЈЗ” 
Слатка, комад мин 
120-130гр 

500  кг   

11. 
 

КУПУС, главица 2-3кг 14000 кг   

12. 
 

САЛАТА ЗЕЛЕНА 
СВЕЖА, комад мин 
400гр 

6000  ком   

13. 
 

РОТКВИЦЕ, мин 5 
комада у вези, 
пречника 5-6 цм, да 
нису љуте 

2000  веза   
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14. 
 

ПЕРШУН (без лишћа) 3000 кг   

15. ПЕРШУН ВЕЗА, 5 
комада у вези, 
максимум 3 везе 
килограм 

900 веза   

16. 
 

ПЕРШУН ЛИСТ 400 веза 
 

  

17. 
 

ШАРГАРЕПА СВЕЖА 4500  кг   

18. 
 

ШАРГАРЕПА СВЕЖА 
ВЕЗА, 5 комада у 
вези, максимум 2 
везе килограм 

200 веза 
 

  

19. МИРОЂИЈА 1000  веза   

20. 
 

ТИКВИЦЕ, беле 2800  кг   

21. 
 

БУНДЕВА , мин 4кг 
 

1200  кг   

22. 
 

КЕЛЕРАБА, мин 200гр 
 

80  кг   

23. 
 

КАРФИОЛ 1500  кг   

24. 
 

ПАРАДАЈЗ, мин 
комад 100гр 

3000  кг   

25. 
 

ЦВЕКЛА, дугуљаста, 
мин комад 500гр 

1500  кг   

26. 
 

ПАСУЉ, бели ситни, 
бисер 

2000  кг   

27. ПАСУЉ, бели крупни, 
тетовац 

50 кг   

28. 
 

ПАШТРНАК 50  кг   

29. 
 

СПАНАЋ 400  кг   

30. КЕЉ 
 

30  кг   

31. 
 

ЦЕЛЕР ЛИСТ 
 

150  веза   

32. 
 

КУКУРУЗ клип, за 
кување 
 

1200  ком   

33. БЛИТВА 
 

500  веза   

34.. ПЕЧУРКЕ СВЕЖЕ 
(ШАМПИЊОНИ) 

1200  кг   

35. 
 

БРОКОЛИ 50  кг   

36. ПРАЗИЛУК, комад 
мин 150гр  

200 ком  
 

 

37. ПРАЗИЛУК, комад 
мин 150гр 

100 кг 
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38. ПАТЛИЏАН ПЛАВИ, 
мин комад 500гр 
 

200 кг   

 
 

У цену робе из партије 8 – Поврће свеже урачунати испоруку ФЦО купац. 
Понуђач цену робе из партије 8-Поврће свеже изражава % у односу на пијачну 
цену робе (односно колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). 
Као параметар за поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за 
дату робу према последњем објављеном извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних 
информација пољопривреде Србије, и то за податке који се односе на 
Суботичку зелену пијацу, који се објављује на сајту министарства, с тим да тако 
понуђена цена робе не може бити већа од доминантне цене за наведену врсту 
робе по поменутом извештају СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач 
испоручује, тада ће се као параметар за ту робу узети цене према последњем 
објављеном барометру ЈКП „Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена 
за дату врсту робе, с тим да понуђена цена (која је у одређеном % умањена у 
односу на највишу цену дате робе према барометру) не може бити већа од 3/4 
највише цене предвиђене за ту робу према наведеном пијачном барометру. 
 Понуђач је дужан да за сву робу из ове партије понуди јединствен (идентичан) 
% умањења у односу на пијачну вредност.Понуда која садржи различит % 
умањења цена робе за производе из ове партије сматраће се неприхватљивом 
и понуђач је неће узети у обзир. 
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 
Такође, понуђач треба да изрази и износ ПДВ-а. 
 
 
Место и датум: 
 
 М.П.                                                           ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА    9   -      МЕД    - 
 

 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА 
ПО 
ЈЕДИНИ
ЦИ 
МЕРЕ 
(без 
ПДВ-а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
(без ПДВ-а) 

1.  ЦВЕТНИ МЕД  55/1   1200   
 

кг   

2.   ЦВЕТНИ МЕД  0,015 кг   300  
 

ком   

  ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 
 

  ПДВ     

 
 

  УКУПНО ПАРТИЈА 9:     

 
 

У цену робе из партије 9 – Мед урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 
 М.П.                                                     ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА   10  -     ЈАЈА    - 
                           

 
                                          

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ ИЗРАЖЕНА % У 
ОДНОСУ НА ПИЈАЧНУ 
ЦЕНУ (колико је 
понуђена цена % нижа 
од пијачне цене датог 
производа) 

 
 
 

ИЗНОС 
ПДВ-а у % 

1.   КОКОШИЈА 
ЈАЈА " С " 
КЛАСЕ 

87000 ком   

 
 
 

У цену робе из партије 10 – Јаја урачунати испоруку ФЦО купац. 
Понуђач цену робе из партије 10 -Јаја изражава % у односу на пијачну цену 
робе (односно колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). Као 
параметар за поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за дату 
робу према последњем објављеном извештају Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних информација 
пољопривреде Србије, и то за податке који се односе на Суботичку зелену 
пијацу, који се објављује на сајту министарства, с тим да тако понуђена цена 
робе не може бити већа од доминантне цене за наведену врсту робе по 
поменутом извештају СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач 
испоручује, тада ће се као параметар за ту робу узети цене према последњем 
објављеном барометру ЈКП „Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена 
за дату врсту робе, с тим да понуђена цена (која је у одређеном % умањена у 
односу на највишу цену дате робе према барометру) не може бити већа од 3/4 
највише цене предвиђене за ту робу према наведеном пијачном барометру. 
 Понуђач је дужан да за сву робу из ове партије понуди јединствен (идентичан) 
% умањења у односу на пијачну вредност.Понуда која садржи различит % 
умањења цена робе за производе из ове партије сматраће се неприхватљивом 
и понуђач је неће узети у обзир. 
Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 
Такође, понуђач треба да изрази и износ ПДВ-а. 
 

Место и датум: 
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 М.П.                                                                                
                                                       ПОНУЂАЧ 
 
 

 
ПАРТИЈА  11   - СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД 

МЕСА  - 
 

 
 
 
 

Ред
. 

бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИ
НА 

НАЗИВ  
 

ПРОИЗВОЂАЧ
А 

ЈЕДИН
ИЦА 
МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
(без ПДВ-а) 

1  ВИРШЛА-ВАКУУМ  
 ПАКОВАЊЕ, пилећа 

  2000   
 

 кг   

2.  ПАШТЕТА У 
ФОЛИЈИ, 
ЈУНЕЋА- 75 гр.  
(без алергена и 
глутена) 

   18000 
 

 ком   

3. ПАШТЕТА У ФОЛИЈИ, 
ПИЛЕЋА- 75гр. 

  7000  ком   

4.  ШВАРГЛА 
(без алергена и 
глутена) 

     200   
 

 кг   

5. БУТКИЦЕ 
ДИМЉЕНЕ, комад 
мин 1,2 кг 
(без алергена и 
глутена) 

      1800   
 

 кг   

6.  КОБАСИЦА СРПСКА-  
 ВАКУУМ ПАКОВАЊЕ 
(без алергена и 
глутена) 

    500    кг   

7. ДИМЉЕНИ ВРАТ 
(без алергена и 
глутена) 

     10   кг   

8.  КОБАСИЦА ЧАЈНА 
(без алергена и 
глутена) 

        10  
 

 кг   

9.  КУЛЕН 
(без алергена и 
глутена) 

        10  
 

 кг   

10. 
 

СРЕМСКА 
КОБАСИЦА 
(без алергена и 
глутена) 

10  кг   

11. СЕНДВИЧ НАРЕЗАК     1150  кг   
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(без алергена и 
глутена) 

 

12. ПРАШКА ШУНКА 
(без алергена и 
глутена) 

   10  кг   

13.  ПИЦА ШУНКА 
(без алергена и 
глутена) 

   1000  
 

 кг   

14. ПАРИЗЕР СВИЊСКИ 
(без алергена и 
глутена) 

   1200  
 

 кг   

15.  АЛПСКА  САЛАМА 
(без алергена и 
глутена) 

     900   кг   

16. СТИШЊЕНА ШУНКА 
У ЦРЕВУ 
(без алергена и 
глутена) 

       500   кг   

17.  СЛАНИНА 
ХАМБУРШКА 
(без алергена и 
глутена) 

      1050   
 

кг   

18. ПИЛЕЋЕ ГРУДИ У 
ОМОТУ 

     1025 
 

 кг   

19. 
 

ПИЛЕЋА ПОСЕБНА 
СА ПОВРЋЕМ 

500  кг   

20. 
 

ПИЛЕЋА ПОСЕБНА 
СА СИРОМ 

250  кг   

21. 
 

ЧВАРЦИ, свињски, 
без кожице 
(без алергена и 
глутена) 

80  кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

     

 
 

 ПДВ      

  УКУПНО ПАРТИЈА 
11: 
 

     

 

У цену робе из партије 11 –  Сувомеснати производи и прерађевине од меса 
урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
Место и датум: 
 
 
 
 М.П.                                               ПОНУЂАЧ 
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ПАРТИЈА 12. -    СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ   - 
 

 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. СМРЗНУТИ ГРАШАК 10/1 3000 кг   

2. СМРЗНУТА БОРАНИЈА-ЖУТА 
10/1 

2650 кг   

3. СМРЗНУТИ ЂУВЕЧ 10/1 2500 кг   

4. СМРЗНУТИ КАРФИОЛ 10/1 1500 кг   

5. СМРЗНУТИ СПАНАЋ у 
брикетима, ринфуза мин 10кг  

600 кг   

6. СМРЗНУТИ БРОКОЛИ 450гр 50 кг   

7. СМРЗНУТИ КУКУРУЗ ШЕЋЕРАЦ 
450гр 

200 кг   

8. СМРЗНУТА ВИШЊА БЕЗ 
КОШТИЦА 10/1 

800 кг   

9. СМРЗНУТА ШАРГАРЕПА (у 
коцкицама) 

200 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 12: 
 

    

 

У цену робе из партије 12- Смрзнуто воће и поврће урачунати испоруку ФЦО 
купац. 
 
 
 
 
 
 
 
 ПОНУЂАЧ 
Место и датум: 
 М.П. 
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ПАРТИЈА 13. -    ТЕСТЕНИНЕ   - 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. МАКАРОНЕ са јајаима 2000 кг   

2. РЕЗАНЦИ са јајима 1500 кг   

3. РЕЗАНЦИ без јаја  200 кг   

4. ШПАГЕТЕ са јајима 400 кг   

5. ТЕСТО ШКОЉКЕ ситне, за супу 
са јајима 

300    

6. ТЕСТО ШКОЉКЕ крупне са 
јајима 

200 кг   

7. ТЕСТО ЗА СУПУ, фида са јајима 700 кг   

8. ТЕСТО ФЛЕКИЦЕ са јајима 400 кг   

9. ТАРАНА  700 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 13: 
 

    

 

У цену робе из партије 13- Тестенине урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
Место и датум: 
 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА 14. -    СИРЕВИ   - 
 

 
 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

1. ФЕТА СИР-45% масноће, мин 
паковање 500 гр 

1000 кг   

2. КРАВЉИ СИР МЛАДИ-25% 
масноће 

3000 кг   

3. СИРНИ НАМАЗ 100гр  – 30% 
масноће 

16000 ком   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 14: 
 

    

 

У цену робе из партије 14- Сиреви урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА 15. -   БРАШНО  - 

 

 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИ
ЦА МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ-а) 

 БРАШНО МЕКО 25/1 6000 кг   

1. БРАШНО ОШТРО 25/1 5000 кг   

2. БРАШНО КУКУРУЗНО 50/1 500 кг   

3. ПШЕНИЧНИ ГРИЗ 50/1 600 кг   

4. КУКУРУЗНИ ГРИЗ  500 кг   

5. ИНТЕГРАЛНО БРАШНО 25/1 1500 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  
 

    

 ПДВ 
 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 15: 
 

    

 

У цену робе из партије 15- Брашно урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 ПОНУЂАЧ 
 М.П. 
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ПАРТИЈА    16   -   ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ   - 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ 

 ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

УКУПНА 
ВРЕДНОСТ 
(без ПДВ-а) 

1.   РИБА САРДИНА У 
КОНЗЕРВИ 125 гр. 
 

  10500  ком   

2. 
 

КОРЕ ЗА ГИБАНИЦУ 
ТАНКЕ 1/1 

900  кг   

3. 
 

ПОЛУТВРДИ СИР - 45% 
масноће, паковање 1,2-
1,6kg 

     800   кг   

4. 
 

 СИР ТОПЉЕНИ  у кутији, 
минимум 140 грама кутија 

                
5000 

 

кут   

5. 
 

  АЈВАР   У КОНЗЕРВИ , 
благи,  мин 4/1 

 1200 
 

кг   

6. КРАСТАВАЦ 
ПАСТЕРИЗОВАНИ У 
КОНЗЕРВИ, конзерва 
минимум 2,4 кг плода 

2600 кг   

7. 
 

КРАСТАВАЦ КОРНИШОН 
У ТЕГЛИ, бруто мин 650-
680гр 

15 кг   

8. ГРАШАК У КОНЗЕРВИ 
мин 4/1 
 

50  кг   

9.  МАСЛИНЕ У ТЕГЛИ  од 
720 гр.- зелене без 
коштица 

10  кг   

10. ПАРАДАЈЗ ПИРЕ мин 4/1,  
 

  2500  кг   

11. КЕЧАП, благи   мин 1/1 
 

100  
 

кг   

12. РЕН У ТЕГЛИ  од 200 гр. 
 

80 
 

кг   

13.    КЕСТЕН ПИРЕ, мин 3/1 
 

      20  кг   

14.   СЛАДОЛЕД,  мин 6 лит. 
 

         12  lit   

15. МАРМЕЛАДА ОД 
КАЈСИЈА, мин 2,5 кг 

200 кг   

16. МЕШАНА МАРМЕЛАДА , 800 кг   
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мин 2,5 кг 

17. ЏЕМ ОД ШЉИВА, мин 2,5 
кг 

200 кг   

18.  БИБЕР У ЗРНУ, црни, 
мин 1/1 

        10 
 

кг   

19.  БИБЕР  МЛЕВЕНИ , 
црни, мин 1/1 

       50  
 

кг   

20.  ЛОВОРОВ ЛИСТ 
(кесица10 гр) 

      300  
 

ком 
 

  

21.  СО  КУХИЊСКА 50/1     1200  
 

кг   

22.  КИМ У ЗРНУ мин 1/1          20 
 

кг   

23.  ДОДАТАК  ЈЕЛИМА 
(СУВИ ЗАЧИН) мин  5/1 

1000        
 

кг   

24.  ПАПРИКА МЛЕВЕНА-
СЛАТКА, мин 1/1 

        
100 

кг   

25.  СИРЋЕ  АЛКОХОЛНО 600         
 

лит   

26. СИРЋЕТНА ЕСЕНЦИЈА, 
мин 0,5 лит 

20       
 

лит   

27. 
 

 ЛИМУНТУС, мин 1/1 15        
 

кг   

28. 
 

 СУСАМ, мин 1/1 20          
 

кг   

29. 
 

КОНЗЕРВАНС (кесица 5 
гр) 

500     
 

ком   

30. 
 

ВИНОБРАН (кесица 10 гр) 500      ком   

31. 
 

ОРИГАНО (кесица 5 гр) 
 

300            ком   

32. РУЗМАРИН КЕСИЦА, мин 
10гр 

100 kom   

33. МАЈЧИНА ДУШИЦА 
КЕСИЦА, мин 10гр 

100 kom   

34. БОСИЉАК КЕСИЦА, мин 
10гр 

100 kom   

35. КЛИНЧИЋИ КЕСИЦА, 
мин 10гр 

10 kom   

36. 
 

ЗАЧИН ЗА РИБЉУ 
ЧОРБУ  

30          кг   

37. 
 

ЖЕЛАТИН, паковање 
мин. 0,5kg 

2,5       кг   

38. 
 

ЂУМБИР  (кесица 10 гр) 
 

10  ком   

39. 
 

СОЈА СОС 0,5 лит 
 

3  лит   

40. 
 

 УЉЕ ЈЕСТИВО 
СУНЦОКРЕТОВО, мин 1/1 

7000    
 

лит   

41. 
 

 МАЈОНЕЗ, мин  3/1 40        
 

кг   

42. 
 

УЉЕ МАСЛИНОВО 
 

5         лит   

43.  МАРГАРИН СТОНИ, мин 3300   кг   
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250 гр  

44.  СЕНФ, мин   2,5/1 350         
 

кг   

45.   ПИРИНАЧ  ГЛАЗИРАНИ  1400   
 

кг   

46.    БЕЛИ КРИСТАЛ 
ШЕЋЕР   

8200  
 

кг   

47.  СЛАДИЛО ЗА 
ДИЈАБЕТИЧАРЕ ТЕЧНО 
200 мл 

25        
 

лит   

48. МИНЕРАЛНА ВОДА 0,5 
ЛИТ.газ. 
 

2000     ком   

49. МИНЕРАЛНА ВОДА 2 
ЛИТ.газ. 

2200    ком   

50. ПРИРОДНА,ИЗВОРСКА 
НЕГАЗИРАНА ВОДА 0,5 
ЛИТ. 

1500      ком 
 
 

  

51. ФЛАШИЦЕ СА ВОДОМ, 
НЕГАЗИРАНОМ, 0,5 ЛИТ. 
СА СПОРТСКИМ ЧЕПОМ 

1000 ком 
 

  

52. СОК ГАЗИРАНИ - 
НАРАНЏА 2,0 ЛИТ („или 
одговарајуће Јупи, 
састав:3%сока од 
наранџе из концентрата, 
вода, шећер, базна 
сировина за освежавајуће 
безалкохолно пиће са 
укусом наранџе, угљен 
диоксид мин 4,0 г/л, 
лимунска киселина, 
стабилизатор, 
антидиоксиданс-
абсорбинска киселина, 
ароме, стабилизатор-
пектин, конзерванс-
натријум бензоат макс 
150 мг/л, емулгатор Е 444 
макс 100 мг/л, 
стабилизатор-
глицеролски естри смоле 
дрвета макс 100мг/л, 
природна боја Е 160а, 
природна боја Е 160е 
макс 1,1 мг/л) 

1500     ком   

53. СОК ГАЗИРАНИ –  
ЛИМУН(„или одговарајуће 
Швепс)    1,5 ЛИТ 
(састав:вода, високо-
фруктозни сируп, сок од 
лимуна, угљен диоксид 
мин 4 г/л, лимунска 
киселина, арома, 

3000   ком   
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конзерванс, калијум-
сорбат, антиоксиданс, 
аскорбинска киселина, 
стабилизатори, скроб 
натријум 
октерилсукцинати и 
глицеролски естри смоле 
дрвета, кинин макс 85 
мг/л,боја-бета каротин) 

54. СОК ГАЗИРАНИ -  („или 
одговарајуће Coca Colа, 
састав:вода,шећер,угљен 
диоксид мин 4г/л,боја-
карамел-
Е150д,фосфорна 
киселина ,ароме ,кофеин) 
2,0 ЛИТ 

3000    ком   

55. СОК ПРИРОДНИ 1/1 – 
БРЕСКВА (Брик) 

1300      ком   

56. СОК ПРИРОДНИ 1/1 – 
КАЈСИЈА (Брик) 

1500     ком   

57. СОК ПРИРОДНИ 1/1 – 
НАРАНЏА (Брик) 

250  ком   

58. СОК ПРИРОДНИ 0,33 
ЛИТ, КАЈСИЈА 

50     ком   

59. СОК ПРИРОДНИ 0,33 
ЛИТ, НАРАНЏА 

50 ком   

60. СОК ПРИРОДНИ 0,33 
ЛИТ, БРЕСКВА 

50 ком   

61. КАФА МЛЕВЕНА („ или 
одговарајуће Гранд”)  
 

1000 кг   

62. 
 

КАФА инстант  („ или 
одговарајуће НЕСС”), 200 
гр 

250 ком   

63. КАПУЋИНО-ВАНИЛА 10/1 150 кут   

64. КАПУЋИНО-КЛАСИК 10/1 150 кут   

65. ЧАЈ НАРОДНИ 5/1 
 

500 кг   

66. ЧАЈ ФИЛТЕР-КУТИЈА 
20/1-ХИБИСКУС 

350 ком   

67. ЧАЈ ФИЛТЕР-КУТИЈА 
20/1-КАМИЛИЦА 

100 ком   

68. ЧАЈ ФИЛТЕР-КУТИЈА 
20/1-МЕНТА 

350 ком   

69. ЧАЈ ФИЛТЕР-КУТИЈА 
20/1-ВОЋНИ, ЈАГОДА 

50 ком   

70.  СОЈА ЉУСПИЦЕ - ПАК 
15/1 

380 кг   

71.  ЧОКОЛАДА ЗА КУВАЊЕ 
200 гр 

120 кг   

72.  ГУСТИН ,мин 1/1 
 

30 кг   

73.  ВАНИЛИН  ШЕЋЕР, мин 30 кг   
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1/1 

74.  ЦИМЕТ, мин 1/1 
 

15 кг   

75.  ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО, 
мин 1/1 

25 кг   

76.  СОДА БИКАРБОНА, мин 
1/1 

12 кг   

77.  ШЛАГ, мин 1/1 
 

60 кг   

78.  КОКОСОВО БРАШНО, 
мин 1/1 

60 кг   

79. СЛАТКА ПАВЛАКА, мин 1 
лит 

110 лит   

80.  ПУДИНГ ЧОКОЛАДА, 
мин 1/1 

30 кг   

81. ПУДИНГ ВАНИЛА, мин 
1/1 

80 кг   

82. 
 

 ГРОЖЂЕ СУВО, мин 1/1 20 кг   

83. МАК ПЛАВИ МЛЕВЕНИ, 
без додатака, мин 1/1 
 

110 кг   

84.  КАКАО  ПРАХ, мин 
 1/1 

60 кг   

85.  ЧОКОЛАДА У ПРАХУ 
100гр 

10 кг   

86.  ШЕЋЕР У ПРАХУ, мин 
1/1 

100 кг   

87. КВАСАЦ СУВИ,  0,5 кг 
 

100 кг   

88.  РАКИЈА  - ШЉИВА 
јачина 45%  

2 лит   

89.  ГОРКИ ЛИКЕР- („или 
одговарајуће Горки лист)  

40 лит   

90.  РУМ –ДОМАЋИ ЗА 
КОЛАЧЕ 

7 лит   

91.  ЛИКЕР ОД ЧОКОЛАДЕ 
 

10 лит   

92.  ВИНО  ЦРНО, суво 
 

50 лит   

93.  ПИВО  0,5 л (стаклена 
амбалажа) 
 

250 ком   

94. ВЕРМУТ 
 

25 лит   

95.  
 

ПЕНУШАВО ВИНО 0,75 
лит. 

15 ком   

96.  ЧОКОЛАДА  МЛЕЧНА 80 
гр-„или одговарајуће 
Галеб” 

600 ком   

97.  ЧОКОЛАДА ВОЋНА     
100 гр  са (воћним 
пуњењем) 

600 ком   

98. КРЕМ БАНАНИЦА 12000 ком   
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(ЧОКОЛАДА) 
17.гр 

99. ЧОКОЛАДА 38 гр. –„ или 
одговарајуће СВИТ” 
 

1200 ком   

100.  БОНБОНЕ - ВОЋНЕ   100 
гр 

1000 ком   

101.  БОНБОНЕ – ТВРДЕ 
ВОЋНЕ 1/1 

150 кг   

102.  ЛЕШНИК КАРАМЕЛЕ 100 
гр 

400 ком   

103. ТВРДО ПУЊЕНЕ 
БОМБОНЕ „ или 
одговарајуће Негро” 1/1 

10 кг   

104. ТВРДО ПУЊЕНЕ 
БОМБОНЕ „или 
одговарјуће Негро” 100гр 

750 ком   

105. МЕНТОЛ ТВРДО 
ПУЊЕНЕ БОМБОНЕ  
100гр 

800 ком   

106. САЛОН БОМБОНИ 
 

10 кг   

107. МЛЕЧНА КАКАО ПЛОЧА 
(„или одговарајуће 
ЕУРОБЛОК“ 50 гр (састав: 
шећер, хидрогенизована 
биљна маст, обрано 
млеко у праху мин 7,5% 
безмасне суве материје 
млека, какао прах са 
редукованим садржајем 
какао маслаца мин 3,5% 
сувих немасних какао 
делова, лешник мин 3%, 
емулгатор сојин лецитин 
и арома). 

1500 ком   

108.  МЛЕЧНА КАКАО ПЛОЧА 
–„или одговарајуће 
ЕУРОБЛОК“ 100 гр 
(састав: шећер, 
хидрогенизована биљна 
маст, обрано млеко у 
праху мин 7,5% безмасне 
суве материје млека, 
какао прах са 
редукованим садржајем 
какао маслаца мин 3,5% 
сувих немасних какао 
делова, лешник мин 3%, 
емулгатор сојин лецитин 
и арома). 

750 ком   

109. МЛЕЧНИ КАКАО КРЕМ 
„или одговарајуће 
ЕУРОКРЕМ“, минимум 

60 кг   
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паковање 1кг 

110.  СЛАНИ ШТАПИЋИ 40 гр 5000 ком   

111. ШТАПИЋИ СА 
КИКИРИКИЈЕМ 40гр 

2000 ком   

112. СЛАНЕ РИБИЦЕ 90гр 
 

 1000 ком   

113. СЛАНИ ПЕРЕЦИ 100гр 
 

1000 ком   

114.  ЖВАКАЋЕ ГУМЕ 14 гр 
(„или одговарајући 
Орбит”) 

1300 ком   

115.  ЧОКОЛАДА  „или 

одговарајуће КИДИ „  

30 гр 
(састав: шећер, глукозни 
сируп, хидрогенизована 
биљна маст, какао 
маслац, млеко у праху 
7%, сурутка у праху, какао 
маса, сорбитол, 
емулгатори- Е 322, Е 
476,Е 492, кухињска со, 
арома.Чоколадни прелив- 
35% укупне суве материје 
какао делова. 

2300 ком   

116. КРЕМ ДЕЗЕРТ 
ПРЕЛИВЕН КАКАО 
КРЕМОМ   25 гр- „или 
одговарајући За-За“ 
(састав:шећер, 
хидрогенизирана биљна 
маст, пшенично брашно, 
кикирики 7%, обрано 
млеко у праху, какао прах 
са редуцираним 
садржајем масти, 
гликознин сируп, 
пуномасно млеко у праху, 
сорбитол, емулгатор-
сојин лецитин, кухињска 
со, Е 503, ароме.Какао 
крема: мин 8% сувих 
немасних какао делова, 
мин 5% безмасне суве 
твари млека, мин 32% 
укупне масти) 

2700 ком   

117.  КЕКС „или одговарајуће 
ПЛАЗМА“ 75 гр  
(састав: пшенично 
брашно, шећер, маслац, 
сојино брашно, биљна 
маст, мед, декстроза, 

1300 ком   
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сурутка у праху, обрано 
млеко у праху, средство 
за дизање теста 
Е503,Е500, со, емулгатор, 
сојин лецитин, витамини- 
Ц, ниацин, Б6, тиамин), 
арома. 

118.  КЕКС „или одговарајуће 
ПЕТИТ БУЕР", са 
маслацем, мин 3/1 

800 кг   

119.  КЕКС „или одговарајуће 
ПЕТИТ БУЕР" са 
маслацем, 200гр 

500 ком   

120. СЛАНИ КЕКС „или 
одговарајуће 
КРЕКЕР”,100 гр. 

200 ком   

121. ВАФЕЛ КОЦКЕ са 
млечним кремом, 
100 гр 

1500 ком   

122. ВАФЕЛ КОЦКЕ СА 
ЛЕШНИКОМ (НУГАТ 
КОЦКЕ) 
200 гр 

1000 ком   

123. ТРАЈНИ СЛАТКИ КОЛАЧ 
ПРЕЛИВЕН КАКАО 
ПРЕЛИВОМ „или 
одговарајуће              
МАНЧМЕЛОУ " 105 гр 
(састав: какао прелив 
37%- шећер,биљна маст, 
какао прах са 
редукованим садржајем 
какао 
маслаца,емулгатори Е 
472ц и Е 476,шећер, 
пшенично брашно, 
глукозин сируп, биљна 
маст, хумектант сорбитол, 
средство за желатирање, 
какао прах са 
редукованим садржајем 
какао маслаца, беланце у 
праху, со, средство за 
дизање теста-натријум 
хидрогенкарбонат, 
конзерванс, калијум 
сорбат и арома. 

800 ком   

124. РАТЛУК 100 гр од руже 
 

350 ком   

125. КИКИРИКИ  У ЉУСЦИ 1/1 
 

2 кг   

126.  КИКИРИКИ, СЛАНИ 
ПЕЧЕНИ 1/1 
 

2 кг   
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127. ВОЋНИ КОЛАЧ „или 
одговарајуће ЈАФФА 
КЕКС“ 150 гр 

1100 ком   

128. СМОКИ 50 гр 
 

1700 ком   

129.  ЧИПС- класик 45 гр 
 

1500 ком   

130. БЕБИ ХРАНА, инстант, 
житарице,  200гр 

20 ком   

131. БЕБИ ХРАНА, инстант, 
воћна, 200гр 

20 ком   

132. СОЧИВО паковање ( 1/1) 100 кг 
 

  

133. ПШЕНИЦА ЗА КУВАЊЕ  
 

100 кг   

134. МЛЕКО У ПРАХУ 
паковање  (1/1) 
 

20 кг   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
 

    

 
 

 ПДВ     

 
 

 УКУПНО ПАРТИЈА 16:     

 

У цену робе из партије 16 –  остале намирнице урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
Место и датум: 
 
 М.П.                                                        ПОНУЂАЧ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2013 и 2012) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода 

2) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања позива 
за подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није 
био блокиран 

3) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2012, 2013, 2014) 
4) да је уписан у Централни регистар објеката у складу са чланом 15. 

Закона о безбедности хране (за понуђаче за које је Законом 
предвиђена наведена обавеза) или да има решење надлежног 
органа о испуњености услова за обављање делатности, ако се ради 
о објектима за које посебним прописом није предвиђена обавеза 
уписа у регистар 

5) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Јунеће и свињско 
месо, поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача) 
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6) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Пилеће месо, 
поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача) 

7) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 3-Риба, поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача) 

8) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 4-Млеко и млечни 
производи, добра из ове партије доставља наручиоцу свакодневно, 
осим недељом, у периоду од 5 до 6 часова ујутру, као и да поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача) 

9) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 5-Хлеб, добра из 
ове партије доставља наручиоцу свакодневно, у периоду од 5 до 6 
часова ујутру и да је хлеб који доставља погодан за машинско 
сечење 

10) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 11-Сувомеснати 
производи и прерађевине од меса испуњава следеће услове: 
-да у власништву или закупу има одговарајући магацински простор, 
који му омогућава извршавање уговорних обавеза 
-да у власништву или закупу има одговарајуће транспортно возило  
(хладњача) 
-да су добра која нуди под ставкама 2, 4-17 и 21 без глутена и  

  алергена 
11) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 12-Смрзнуто воће и 

поврће, поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача) 
12) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 14-Сиреви, поседује 

адекватно возило за превоз робе (хладњача) 
13) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 18-Остале намирнице, 

поседује адекватно возило за превоз смрзнуте робе из партије 
(хладњача) 

14) да понуђачи поседују доказ о успостављању система безбедости 
хране  у складу са Законом о безбедности хране и Правилником о 
условима хигијене хране 

15) да за сваку од партија за које понуђач даје понуду, а уколико није 
произвођач робе која је предмет набавке, има овлашћење 
произвођача за продају односно дистрибуцију добара за 2015/2016 
годину за потребе Геронтолошког центра из Суботице а у вези са 
реализацијом јавне набавке 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
5 )  Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 

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

 
1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из 

тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 
2014. година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о 
регистрацији од надлежне организације (АПР).Уместо биланса стања и 
успеха у претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година) 
понуђач може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који 
садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том треба 
водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног 
ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба 
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале 
године).Уколико понуђач у некој од три претходне године није био 
обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих 
предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење 
овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави 
мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три 
године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу 
сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о 
испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити 
биланс прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући 
званични документ. 
Za регистрована пољопривредна газдинства понуђач је дужан да 
достави Потврду Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде о упису пољопривредног газдинства у регистар 
пољопривредних газдинстава и доказ о отвореном наменском рачуну за 
потребе пољопривредног газдинства. (уговор са банком или фотокопија 
картице текућег рачуна) 

2) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и 
то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу 
Управе за јавне набавке).Уколико понуђач не достави овај доказ, 
Наручилац ће проверу испуњености наведеног услова извршити на сајту 
Народне Банке Србије 

3) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 године 
(2014, 2013 и 2011) којом доказује да је имао испоручена добра за сваку 
од партија за коју подноси понуду у наведеном временском периоду. 
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Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за 
учешће у поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце 
(потврде о извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку 
робе која је предмет набавке и то за сваку партију појединачно, обавезно 
за све три године. 

4) Доказ да је уписан у Централни регистар објеката у складу са чланом 15. 
Закона о безбедности хране (за понуђаче за које је Законом предвиђена 
наведена обавеза) или Решење министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о испуњености услова за обављање 
делатности, ако се ради о објектима за које посебним прописом није 
предвиђена обавеза уписа у регистар 

5) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 1-Свињско и јуунеће месо 
достави писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне 
документације), потписану и оверену печатом од стране овлашћеног 
лица понуђача, да поседује адекватно возило за превоз робе 
(хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило и важеће 
полисе осигурања.Такође, понуђач је дужан да достави и документацију 
којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу односно 
уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује 
да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и уграђен 
расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило у свом 
власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 

6) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 2-Пилеће месо достави 
писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), 
потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да 
поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу 
уз конкурсну документацију приложи фотокопију саобраћајне дозволе 
(очитане) за наведено возило и важеће полисе осигурања.Такође, 
понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да 
наведено возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај 
издату од стране тела које има дозволу односно које је сертификовано 
за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу извршена 
термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај.Уколико 
понуђач не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају 
дужан је да достави наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о 
уговарању услуга превоза хладњачом за потребе реализације 
уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то возило. 

7) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 3-Риба достави писмену изјаву 
(чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз 
конкурсну документацију приложи фотокопију саобраћајне дозволе 
(очитане) за наведено возило и важеће полисе осигурања.Такође, 
понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да 
наведено возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај 
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издату од стране тела које има дозволу односно које је сертификовано 
за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу извршена 
термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај.Уколико 
понуђач не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају 
дужан је да достави наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о 
уговарању услуга превоза хладњачом за потребе реализације 
уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то возило. 

8) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 4-Млеко и млечни производи 
достави писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне 
документације), потписану и оверену печатом од стране овлашћеног 
лица понуђача, да ће испоруку робе која је предмет ове партије вршити 
свакодневно осим недељом, у периоду од 5-6 часова ујутру, као и да 
поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу 
уз конкурсну документацију достави писмену изјаву (чији је образац дат 
у оквиру конкурсне документације), потписану и оверену печатом од 
стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно возило за 
превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију 
приложи фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило 
и важеће полисе осигурања.Такође, понуђач је дужан да достави и 
документацију којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу 
односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има 
дозволу односно које је сертификовано за издавање уверења којим се 
потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и 
уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило 
у свом власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 

9) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 5-Хлеб достави писмену изјаву 
(чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да ће испоруку 
робе која је предмет ове партије вршити свакодневно у периоду од 5 до 
6 часова ујутру, у количинама по договору са Наручиоцем fco магацин 
купца, те да је хлеб који понуђач нуди у својој понуди подобан за 
машинско сечење. 

10) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 11-Сувомеснати производи и 
прерађевине од меса достави следеће доказе: 
-доказ о власништву над одговарајућим магацинским простором (извод 
из листа непокретности), односно уговор о закупу таквог простора 
- фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило и 
важеће полисе осигурања.Такође, понуђач је дужан да достави и 
документацију којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу 
односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има 
дозволу односно које је сертификовано за издавање уверења којим се 
потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и 
уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило 
у свом власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 
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-изјаву понуђача, односно уколико понуђач није произвођач изјаву 
произвођача о томе да су добра која понуђач нуди под ставком 2, 4-17 и 
21 без глутена и алергена, потписану и печатирану од стране одговорног 
лица 

11) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 12-Смрзнуто воће и поврће 
достави писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне 
документације), потписану и оверену печатом од стране овлашћеног 
лица понуђача, да поседује адекватно возило за превоз робе 
(хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило и важеће 
полисе осигурања.Такође, понуђач је дужан да достави и документацију 
којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу односно 
уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује 
да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и уграђен 
расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило у свом 
власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 

12) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 14-Сиреви достави писмену 
изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану 
и оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз 
конкурсну документацију приложи фотокопију саобраћајне дозволе 
(очитане) за наведено возило и важеће полисе осигурања.Такође, 
понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да 
наведено возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај 
издату од стране тела које има дозволу односно које је сертификовано 
за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу извршена 
термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај .Уколико 
понуђач не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају 
дужан је да достави наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о 
уговарању услуга превоза хладњачом за потребе реализације 
уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то возило. 

13) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 16-Остале намирнице 
достави писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне 
документације), потписану и оверену печатом од стране овлашћеног 
лица понуђача, да поседује адекватно возило за превоз робе 
(хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило и важеће 
полисе осигурања.Такође, понуђач је дужан да достави и документацију 
којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу односно 
уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује 
да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и уграђен 
расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило у свом 
власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
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потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 

14) Понуђачи су дужни да у складу са Законом о безбедности хране и 
Правилником о условима хигијене хране доставе доказ о успостављању 
система безбедности хране –HACCP и то достављањем уверења тј. 
сертификата о успостављању система HACCP.уколико понуђач није 
произвођач робе коју нуди дужан је да достави доказ и о томе да 
произвођач има успостављен систем безбедности хране – HACCP и то 
достављањем уверења тј. сертификата о успостављању система 
HACCP код произвођача. 

Понуђачи тј. примарни произвођачи који по важећим прописима нису у 
обавези да уведу дати систем (HACCP) већ су дужни да спроводе добру 
праксу која се односи на безбедност хране дужни су приликом подношења 
понуде да поднесу фотокопију Уговора са овлашћеном тј. акредитованом 
Установом или другим субјектом, а који се односи на уговарање контроле 
намирница које понуђач нуди у својој понуди.Такође, сваки понуђач чија 
понуда буде изабрана као најповољнија, а који је доставио Уговор о 
вршењу контроле добара са овлашћеним субјектом (Институција, 
лабораторија и сл. која је акредитована за овакву врсту контроле), биће у 
обавези да приликом сваке испоруке робе на захтев Наручиоцу достави 
Извештај о испитивању у коме ће се тачно навести која је роба 
контролисана , у којој количини, с тим да дата контрола у зависности од 
врсте културе може да се врши за одређену количину или за једну бербу, у 
зависности од начина контроле који спроводи акредитована Установа. 

15) Понуђачи су дужни да за сваку од партија за коју дају понуду, а уколико 
нису произвођачи робе која је предмет набавке, доставе фотокопију 
уговора или овлашћења којим их је произвођач овластио да у 2015/2016 
години врше продају односно дистрибуцију наведене робе за потребе 
Геронтолошког центра из Суботице а у вези са реализацијом јавне 
набавке 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

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

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 1 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 1- Свињско и јунеће месо које су предмет 
овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити 
група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
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____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 1- Свињско и 
јунеће месо. 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 1-Свињско 
и јунеће месо, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 

 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
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произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           -------------------------------------- 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 2 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 2- Пилеће месо које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 2- Пилеће месо. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 2- Пилеће 
месо, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 3 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 3- Риба које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 3- Риба. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 3- Риба, 
одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ 
динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 



54 

 

У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 4 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 4- Млеко и млечни производи које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 4- Млеко и млечни 
производи. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 4- Млеко и 
млечни производи, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31, свакодневно осим недељом, у периоду од 05-06 х, 
осим ако се Купац и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу истог дана у коме је извршено преузимање робе. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
истог дана по пријему писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 5 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 5- Хлеб које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 5- Хлеб. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 5- Хлеб, 
одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ 
динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. свакодневно у периоду од 05-06 часова ујутру, у 
количинама по договору са Наручиоцем, осим ако се Купац и Продавац не 
споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 7. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 8. 
 

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

Члан 9. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу истог дана у коме је извршено преузимање робе. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
истог дана по пријему писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 10. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 11. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
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Члан 12. 

 
                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 

Члан 13. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
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наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 14. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 15. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 16. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
  
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 6 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 6- Воће свеже које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 6- Воће свеже. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 6- Воће 
свеже, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ________% нижом 
од пијачне цене, која је саставни део његове понуде.  
 Понуђач цену робе изражава % у односу на пијачну цену робе (односно 
колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). Као параметар за 
поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за дату робу према 
последњем објављеном извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних информација пољопривреде 
Србије, и то за податке који се односе на Суботичку зелену пијацу, који се 
објављује на сајту министарства, с тим да тако понуђена цена робе не може 
бити већа од доминантне цене за наведену врсту робе по поменутом извештају 
СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач испоручује, тада ће се као 
параметар за ту робу узети цене према последњем објављеном барометру ЈКП 
„Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена за дату врсту робе, с тим да 
понуђена цена (која је у одређеном % умањена у односу на највишу цену дате 
робе према барометру) не може бити већа од 3/4 највише цене предвиђене за 
ту робу према наведеном пијачном барометру. 

  Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу 
достави у писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке 
о врсти робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за 
појединачну робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и 
извршити корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, 
те ће се тако утврђене цене робе сматрати коначним. 

У цену робе урачунати испоруку ФЦО купац. 
  

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2. овог уговора , са ПДВ-ом од _________  %. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 5. 

 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 7. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 8. 
 

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

 
 

Члан 9. 
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                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу истог дана у коме је извршено преузимање робе. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
истог дана по пријему писменог приговора од стране наручиоца. 
 

Члан 10. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 11. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 12. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 

 
Члан 13. 
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                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 14. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 15. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 7 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 7- Јужно воће које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 7- Јужно воће. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 6- Воће 
свеже, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ________% нижом 
од пијачне цене, која је саставни део његове понуде. 
 Понуђач цену робе изражава % у односу на пијачну цену робе (односно 
колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). Као параметар за 
поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за дату робу према 
последњем објављеном извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних информација пољопривреде 
Србије, и то за податке који се односе на Суботичку зелену пијацу, који се 
објављује на сајту министарства, с тим да тако понуђена цена робе не може 
бити већа од доминантне цене за наведену врсту робе по поменутом извештају 
СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач испоручује, тада ће се као 
параметар за ту робу узети цене према последњем објављеном барометру ЈКП 
„Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена за дату врсту робе, с тим да 
понуђена цена (која је у одређеном % умањена у односу на највишу цену дате 
робе према барометру) не може бити већа од 3/4 највише цене предвиђене за 
ту робу према наведеном пијачном барометру. 

  Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу 
достави у писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке 
о врсти робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за 
појединачну робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и 
извршити корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, 
те ће се тако утврђене цене робе сматрати коначним. 

У цену робе урачунати испоруку ФЦО купац. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2. овог уговора , са ПДВ-ом од _________  %. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 5. 

 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 
                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 7. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 8. 
 

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

 
 
 

Члан 9. 
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                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу истог дана у коме је извршено преузимање робе. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
истог дана по пријему писменог приговора од стране наручиоца. 
  

Члан 10. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 11. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  



74 

 

Члан 13. 
 
                   На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 14. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 15. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 8 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 8- Поврће свеже које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 8- Поврће свеже. 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 6- Воће 
свеже, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ________% нижом 
од пијачне цене, која је саставни део његове понуде. 
 Понуђач цену робе изражава % у односу на пијачну цену робе (односно 
колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). Као параметар за 
поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за дату робу према 
последњем објављеном извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних информација пољопривреде 
Србије, и то за податке који се односе на Суботичку зелену пијацу, који се 
објављује на сајту министарства, с тим да тако понуђена цена робе не може 
бити већа од доминантне цене за наведену врсту робе по поменутом извештају 
СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач испоручује, тада ће се као 
параметар за ту робу узети цене према последњем објављеном барометру ЈКП 
„Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена за дату врсту робе, с тим да 
понуђена цена (која је у одређеном % умањена у односу на највишу цену дате 
робе према барометру) не може бити већа од 3/4 највише цене предвиђене за 
ту робу према наведеном пијачном барометру. 
  Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 

У цену робе урачунати испоруку ФЦО купац. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2. овог уговора , са ПДВ-ом од _________  %. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 5. 

 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

                    Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу 
са достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 7. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 8. 
 

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

 
 
 

Члан 9. 
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                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу истог дана у коме је извршено преузимање робе. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
истог дана по пријему писменог приговора од стране наручиоца. 

 
Члан 10. 

 
                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 11. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 12. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 13. 
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                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 14. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 15. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 9 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 9- Мед које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 9- Мед. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 9- Мед, 
одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ 
динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
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произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           ------------------------------------- 
  
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 10 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 10- Јаја које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 10- Јаја. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 6- Воће 
свеже, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ________% нижом 
од пијачне цене, која је саставни део његове понуде. 
 Понуђач цену робе изражава % у односу на пијачну цену робе (односно 
колико је понуђена цена нижа од пијачне цене дате робе). Као параметар за 
поређење понуђене цене понуђача узима се највиша цена за дату робу према 
последњем објављеном извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, систем СТИПС-Систем тржишних информација пољопривреде 
Србије, и то за податке који се односе на Суботичку зелену пијацу, који се 
објављује на сајту министарства, с тим да тако понуђена цена робе не може 
бити већа од доминантне цене за наведену врсту робе по поменутом извештају 
СТИПС-а.Уколико пак у извештају Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде нема неке врсте робе коју понуђач испоручује, тада ће се као 
параметар за ту робу узети цене према последњем објављеном барометру ЈКП 
„Суботичке пијаце“, и то највиша предвиђена цена за дату врсту робе, с тим да 
понуђена цена (која је у одређеном % умањена у односу на највишу цену дате 
робе према барометру) не може бити већа од 3/4 највише цене предвиђене за 
ту робу према наведеном пијачном барометру. 
  Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке робе наручиоцу достави у 
писаној форми потписан и оверен документ који ће садржати податке о врсти 
робе која се испоручује, количини, датуму испоруке као и цени за појединачну 
робу.Након тога наручилац ће извршити проверу понуђених цена и извршити 
корекцију истих које прелазе износ утврђен на горе наведени начин, те ће се 
тако утврђене цене робе сматрати коначним. 

У цену робе урачунати испоруку ФЦО купац. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2. овог уговора , са ПДВ-ом од _________  %. 

 
Члан 4. 

 
                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
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               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
Члан 5. 

 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
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                  Роба се испоручује возилима која су предвиђена за транспорт такве 
врсте робе, уз примену свих заштитних мера којима се спречава губитак битних 
својстава робе ( количина, свежина, органолептичка својства, квалитет ). 
 

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
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                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 15. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 16. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набав 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 11 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 11-Сувомеснати производи и 
прерађевине од меса које су предмет овог уговора  продавац ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 11-Сувомеснати 
производи и прерађевине од меса. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 11-
Сувомеснати производи и прерађевине од меса, одређене у спецификацији 
понуде продавца са ценом ____________________ динара без ПДВ-а, која је 
саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 



92 

 

Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 
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Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
 

Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
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произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

Члан 16. 
 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           -------------------------------------- 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 12 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 12- Смрзнуто воће и поврће које су 
предмет овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 12- Смрзнуто воће 
и поврће. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 12- 
Смрзнуто воће и поврће, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           ---------------------------------------
  
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набав 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 13 

 
 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 13- Тестенине које су предмет овог 
уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 13- Тестенине. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 13- 
Тестенине, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 14 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 14- Сиреви које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 14- Сиреви. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 14- Сиреви, 
одређене у спецификацији понуде продавца са ценом ____________________ 
динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца 
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Члан 12. 
 

                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           -------------------------------------- 
  
 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 15 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 15- Брашно које су предмет овог уговора  
продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група 
понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 



111 

 

    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 15- Брашно. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 15- 
Брашно, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 

 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 
 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 
  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
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                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           -------------------------------------- 
    
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Партија 16 
 

 
Закључен  дана______________године  између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара из партије 16- Остале намирнице које су предмет 
овог уговора  продавац ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити 
група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 01.07.2015. године за набавку добара: Набавка 
намирница и прехрамбених производа (по партијама), јавна набавка број: 
16/15/ОП 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
              -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку  добара  из партије 16- Остале 
намирнице. 
 

Члан 2. 
 

                 Предмет уговора је купопродаја намирница из партије бр. 16- Остале 
намирнице, одређене у спецификацији понуде продавца са ценом 
____________________ динара без ПДВ-а, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
 

                  Уговорну цену чине: 
                 - цена робе из клаузуле 2.1. овог уговора , са ПДВ-ом,у укупном 
износу од _______________________ динара, односно _____________ динара 
уколико прродавац није обвезник плаћања ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

                 Продавац се обавезује да стално и редовно, од дана почетка примене 
овог Уговора _________________________ год. до ____________________ год. 
сукцесивно испоручује робу, у количини која се објективно предвиђа као 
потребна за период за који се уговор закључује, на основу требовања купца, а 
максимално до уговорене количине робе односно до уговорене новчане 
вредности за исту. 
               Роба се испоручује на основу требовања купца, које садржи врсту и 
количину робе. 
               Динамика набавке робе из члана 2. овог Уговора вршиће се за период 
од _______________________ год. до _______________________  године, а 
према финансијским могућностима Установе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2015. годину (Финансијским планом за 2015. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2015. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2015. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2016. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2016. годину (Финансијским планом за 2016. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 5. 
 
               Роба се испоручује у Фцо магацин Геронтолошког центра из Суботице, 
Алеја Маршала Тита 31. радним даном у периоду од 07-13 х, осим ако се Купац 
и Продавац не споразумеју другачије за поједине испоруке. 
 

Члан 6. 
 

               За испоручена добра продавац даје гаранцију у складу са Понудом. 
               Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока 
утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда 
документацију из које се недвосмислено може закључити када је роба 
произведена и који је рок њеног трајања. 
 

Члан 7. 
 

                Плаћање ће се вршити по пријему робе од стране купца (у складу са 
достављеним фактурама), на основу цена и услова из понуде, и то у року 45 
дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 

Члан 8. 
 

                  Продавац се обавезује да води рачуна о хемијској и микробиолошкој 
исправности и органолептичким својствима производа који су предмет овог 
Уговора. 
                  Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца, 
изврши неопходне контроле исправности производа, у овлашћеној Установи у 
месту седишта Купца, а у случају утврђених недостатака да такву робу одмах 
врати продавцу, уз обавезу продавца да му достави исту количину исправне 
робе. 

Члан 9. 
 

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

Члан 10. 
 

                   Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да 
достави Продавцу у року од 8 дана од дана преузимања робе, а за скривене 
недостатке у року од 8 дана од дана сазнања за исте. 
                    Продавац је дужан да недостатке у квалитету и количини отклони 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема писменог приговора од стране 
наручиоца. 

Члан 11. 
 

                   Трошкови осигурања робе до магацина купца из члана 5. овог 
уговора падају на терет Продавца. 
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Члан 12. 

 
                    Овај уговор се може раскинути једностраним писменим отказом са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања отказа другој уговорној страни. 
                    Купац може уговор раскинути у случају да се Продавац не 
придржава било ког услова из понуде, а евентуални трошкови Купца падају на 
терет Продавца. 

Члан 13. 
 

                   Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
                   Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
                Продавац који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

                 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
                  Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
                  Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице.  

Члан 14. 
 
                   У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није 
произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
                  У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
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У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
                 Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева 
обавести продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на 
промену цене. 
                Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
 

Члан 15. 
 

                На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и други прописи који 
регулишу ову материју,осим у случају да су одређени односи другачије 
регулисани овим уговором. 

 
Члан 16. 

 
               Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 
 

Члан 17. 
 

                Уговор је сачињен у 5 ( пет ) истоветних примерака, три примерка за 
купца и два примерка за продавца. 
                Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле 
и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
 ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
 
 
              ---------------------------------------                           --------------------------------------- 
 

 
    
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПАРТИЈУ 5-ХЛЕБ 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

 
 
 
 Изјављујемо да се обавезујемо да ћемо у случају закључивања 
уговора о купопродаји за набавку робе из партије 5-Хлеб,у оквиру набавке 
намирница и прехрамбених производа, испоруку робе вршити свакодневно у  
периоду од 05-06 часова ујутру у количинама по договору са Наручиоцем, те да 
је хлеб који нудимо подобан за машинско сечење. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум: 
 
 Понуђач: 
 
 
 
       Печат и потпис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


