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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- врста, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђивањ гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара 

 

 ВРСТА ДОБАРА  

ЈН у Плану јавних набавки  редни број 0002  ЈН 1/2021, број објаве 2021/S PLN - 

0001997 

НАМИРНИЦЕ  ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ - ПАРТИЈА 4 – Риба и производи од рибе  

Намирнице за припремање хране набављају се за потребе установе /наручиоца.  

ЦПВ  15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи  

ЦПВ- 15220000-смрзнута риба,  рибљи филети и остало рибље месо 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

-  Добра  која понуђач  нуди морају мора бити I квалитета и здравствено безбедна и  у 

потпуности одговарати захтевима Наручиоца.  

- Сва понуђена добра морају имати декларацију у складу са Правилником о 

декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени гласник РС“бр. 19/2017, 

16/2018 и 17/2020)  

-Понуђена добра морају одговарати прописаним и прихваћеним стандардима и бити 

здравствено и хигијенски исправна у складу са важећим прописима. 

- Добра морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему 

транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од 

загађења, расипања и других промена 

- Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима производа  

- Добра морају на оригиналном паковању да имају декларацију, поуздано причвршћену 

на амбалажи  

Понуђач се обавезује да приликом испоруке намирница посебно води рачуна о року 

испоруке и квалитету испручених добара и гарантује наручиоцу да ће исти одговарати 

признатим стандардима за квалитет испорученог добра.  

КОЛИЧИНА ДОБАРА 

Укупне количине добара дате су за 12 месеци. Оне ће бити приказане у захтевима за 

испоруку које ће  наручилац достављати понуђачу. 

МЕСТО , НАЧИН И РОК СПОРУКЕ  

Место испоруке: Франко магацин Наручиоца-  Дечије одмаралиште  ,,Гоч''  Краљево,  

ЛОКАЦИЈА Добре воде. 

Начин испоруке: Испорука се врши сукцесивно радним данима на основу 

требовања/поруџбенице, коју Наручилац  благовремено доставља, према динамици и 

количини коју одреди Наручилац  

Рок испоруке: За партију 4 – Риба и производи од рибе обавезна је испорука  два 

пута недељно  од 07:00 часова  до 12:00 часова, у року који не може бити дужи од 2 

радна дана од дана пријема требовања/поруџбенице 

Гарантни рок: Сва испоручена добра морају бити у важећем року трајања 

Рок за решавање рекламације: Не дужи од 3 дана од достављања обавештења о 

рекламацији. 

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда. 
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Ред. 

бр. 

Врста производа Јединица 

мере 

Количина 

 

Захтеви Наручиоца 

1. 

Бели ослић у замрзнутом 

стању. Минимална 

тежина 450 гр. по 

комаду. Сваки комад 

рибе посебно да буде 

упакован у фолију. 

 

 

Кг. 

  

 

1500 

Леђа ослића треба да имају 

челично сиву боју а 

стомачни део рибе треба да 

буде сребрно беле боје. 

Кожа треба да буде сјајна и 

глатка и да нема оштећења. 

Минимална тежина 450 гр. 

по комаду. Сваки комад рибе 

да буде посебно упакован у 

фолију. 

2. 

Туњевина комади 

конзерва 1705 г 

 

Ком. 

 

60 

Конзерва изи опен–

својственог мириса и укуса, 

стандардне на тржишту, 

металне амбалаже, 

безмеханичког оштећења 

 

1.Сва понуђена добра морају имати декларацију у складу са Правилником о 

декларисању, рекламирању и означавању хране ("Сл. гласник РС", бр. 19/2017, 16/2018 

и 17/2020)  

2.Параметри квалитета – врсте смрзнутих производа од рибе наведене у спецификацији 

понуде морају визуелно да изгледају исправно, да немају стране мирисе (изглед, боја и 

мирис својствени врсти производа). Паковања морају да имају прописану декларацију 

са свим потребним информацијама и морају имати прописану потврду исправности.  

3. Начин транспорта – све намирнице треба да се довозе наменским возилом понуђача 

/добављача. 

4. Рок трајања – означен на декларацији. Обавезна је визуелна провера робе и физичке 

исправности амбалаже, визуелна провера хигијенске исправности и адекватности 

возила којим је роба довезена.  

5. Обавезна пратећа докуметација од стране добављача ПРИЛИКОМ СВАКЕ 

ИСПОРУКЕ – отпремница са тачним и потпуним називом и количином испуручене 

робе и потврда о здравственој исправности исте.  

 

 

 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Набавка намирница за припремање хране -   ПАРТИЈА 4 – Риба и производи од рибе  

 

Р.

Б. 

 

Предмет  

ЈН 

 

 
Јед. 
мере 

 

 
Кол. 

Јединична 

цена без  

ПДВ-а 

Сто

па 

ПД

В 

 

Јединичн

а цена са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7  8(4x5) 9(4x7) 10 

1. Бели ослић у 

замрзнутом 

стању. 

Минимална 

тежина 450 гр. 

по комаду. 

Сваки комад 

рибе посебно да 

буде упакован у 

фолију. 

 

 

кг 

  

 

1500 

      

2. Туњевина 

комади конзерва 

1705 г 

 

ком 

 

60 

      

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 – Риба и производи од рибе  

 

 

ЈН 1/2021 - ПАРТИЈА 3 – Риба и производи од рибе   

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

у колони 6. Уписати стопу ПДВ-а 

 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

 у колону 10.уписати произвођача 

Цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и 

за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј. да 

није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање. 

 

Датум:_______/2021.                          

 



KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1

Naručilac:
DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ 100242141

Naziv postupka:
Nabavka namirnica za pripremanje hrane

Referentni broj:
1/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio 

opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Riba i proizvodi od ribe

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene

Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: 
Automatsko rangiranje



М О Д Е Л  У Г О В О Р А 
 

ЗА ПАРТИЈУ 4 - Риба и производи од рибе  
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

Наручиоца: Дечје одмаралиште „ГОЧ“ Краљево,  

ул. Београдска 44 ч, Краљево 

ПИБ 100242141, Матични број 07191278 

Број рачуна 840-706661-80,840-702667-34 

Управа за Трезор 

Телефон/ телефакс 036/5317-670 

кога заступа директор Иван Милић 

(у даљем тексту: Наручилац), 

и 
Понуђача:_____________________  

 
 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА: Купопродаја НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ  ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИША „ГОЧ“ КРАЉЕВО, за 
партију 4- Риба и производи од рибе. 
 

Члан 1. 
 

Овим уговором Наручилац и Добављач уређују права, обавезе и одговорности у 
погледу набавке НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧЈЕГ 
ОДМАРАЛИША „ГОЧ“ КРАЉЕВО за Партију 4- Риба и производи од рибе, као и 
друга питања везана за реализацију овог уговора, под условима утврђеним 
конкурсном документацијом за јавну набавку спроведену код наручиоца под 
бројем ЈН 1/2021, овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и 

обавезе за ову врсту добара. 
 
 

Члан 2. 
 
Уговорне стране констатују:  

1. да је Наручилац, на основу чл. 52. Закона о јавним набавкама («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 91/19), Одлуке о покретању поступка и 
Јавног Позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, спровео отворени поступак јавне 
набавке број ЈН 1/2021;  

2. да је Добављач _______доставио понуду заведену под бројем____, која се 
са структуром цене налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора;  



3. да понуда Добављача у потпуности одговара захтевима Наручиоца 
описаним у делу “Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара“,  

4. да је Наручилац у складу са чл. 132. Закона, Добављача, на основу одлуке 
о додели уговора ______________. године, изабрао као најповољнијег. 

5. Саставни део овог уговора су 

 Понуда са обрасцем структуре понуђене цене 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара за 
партију за коју се закључује уговор 

 Меница, менично овлашћење, захтев за регистрацију менице и 
копија картона депонованих потписа 

 
 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, КОЛИЧИНА И ЦЕНА 
 

Члан 3. 
 

Уговор се закључује у висини од ____________________ 

Укупна понуђена цена на основу понуде понуђача износи 

Партија 4: ________________________________ 

 

Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези испоруке предметног 
добра (трошкове превоза до седишта Наручиоца, увоз и остале зависне трошкове) 

Наведене количине у обрасцу структуре понуђене цене су орјентационе и 
зависиће од стварних потреба наручиоца. Наручилац задржава право да поручи 
веће односно мање количине а све до висине уговорене вредности за сваку 
партију појединачно. 

Уговорене количине добара могу се мењати у зависности од потреба 
Наручиоца, највише +/- 10%. 

Наручилац не сноси одговорност уколико не реализује уговор до уговорене 
вредности из става 1. овог члана. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској 
години. 

 
 
 

 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да се корекција цена (на више/на ниже) 
уговорених добара врши у случају промене тржишних цена референтних добара 
када је износ повећања/смањења цена већи од 5% у односу на цене на дан 
отварања понуда.  



Проценат корекције цена се добија стављањем у однос просечне 
малопродајне цене у Kраљеву у малопродајним објектима у најмање три 
трговинска ланца, на дан подношења захтева за корекцију цена и просечне 
малопродајне цене у Краљеву у малопродајним објектима на дан јавног 
отварања понуда, а према записницима овлашћених лица Наручиоца 
сачињеним непосредним увидом у званични ценовник напродајним местима. 

Утврђени проценат корекције се примењује на уговорену цену. 
Страна заинтересована за промену цене је у обавези да поднесе 

образложени писани захтев другој страни који мора да садржи назив, списак 
добара за које се тражи промена цена, образложење разлога повећења 
односно смањења цена и да поднесе релевантне доказе (оверени извод из 
ценовника малопродајних ланаца). 

. 
Промењене цене примењиваће се од дана закључења анекса уговора 

којим ће се регулисати промена цена. 
 

МЕСТО, НАЧИН, РОК ИСПОРУКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИСПОРУЦИ 
 

Члан 5. 
 

Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и 
ради прибављања добара обраћа се Добављачу требовањем робе у коме 
конкретизује врсту и количину потребних добара. 

Наручивање робе код добављача одвијаће се путем електронске поште 
или путем факса. Наручилац који је извршио достављање наруџбине дужан је да 
од друге стране захтева на исти начин потврду пријема документа (требовања). 
Уколико се наручивање не може извршити на ове начине, наручилац може 
наручивање извршити телефонским путем.  

 
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивноискључиво магационеру, на 
основу требовања наручиоца - франко магацин Наручиоца на Гочу - локација 
Добре воде, по требовању наручиоца, сваког радног дана у периоду и то:  
 
 

 У периоду од 07:00 - 12:00 часова: за партију 4,  
 

Наручилац задржава право да промени динамику испоруке о чему ће 
благовремено, писаним путем, обавестити понуђача. 
 
 

Члан 6. 
 

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи у року од, за партију 4: 
1(један) дан, од пријема писаног захтева за испоруку и то франко магацин 
Наручиоца, и то радним данима у радно време. 

 
 
 



   Члан 7. 
 

При испоруци, Добављач се обавезује да магационеру преда 

 исправну документацију о испоруци (отпремницу), коју потписују 
овлашћени представници обе уговорне стране. 

 доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара 
(декларације, атест (потврду, уверење) о безбедности, квалитету и 
другим захтевима везаним за испоручена предметна добра на основу 
резултата лабораторијских испитивања, у колико је прописима 
одређено њихово обавезно издавање за ту врсту добара). 

Неисправну отпремницу из претходног става овог члана Наручилац ће 
вратити одмах Продавцу, а најкасније у року од 1 (једног) дана и захтевати 
исправну.  

Оверена отпремница и фактура су једини основ за плаћање испоручених 
добара. 

Добављач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 
уговора и број партије под којим је исти заведен код Наручиоца и број јавне 
набавке - ЈН 1/2021. 

 

КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
 

Добављач гарантује да понуђена добра испуњавају захтеве Наручиоца у 
погледу квалитета описаном у делу „Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара“ 

Добављач се обавезује да испоручује производе од оног произвођача ког је 
навео у својој понуди 

Квалитативни пријем и контрола вршиће се приликом испоруке од стране 
овлашћених представника наручиоца и добављача. 

Квантитативни пријем добара врши себројањем и мерењем, а на oснову 
отпремнице Добављача, с тим што се оригинално паковање не отвара већ се 
евидентира број који је назначен на транспортном пакету. 

Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног пријема 
добара, утвриди да испоручена добра не одговарају требованој количини  и/ или 
уговореном квалитету, о томе се сачињава записник који потписују представник 
Добављача и Купца ( или само представник Купца уколико представник Добављача 
одбије да га потпише, уз констатацију да је представник Добављача одбио да га 
потпише ) и који се доставља без одлагања у року од једног сата Добављачу. 

Истовремено Купац  је овлашћен да одбије пријем добара које не одговарају 
требованој количини  и/или уговореном квалитету уз обавезу,да  без одлагања , у року 
од једног сата писаним путем, обавести Добављача и захтева нову испоруку добара 
која одговара требованој количини и уговореном квалитету. 

Уколико Добављач уопште не испоручи требована добра или се недостатак 
добара утвриди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Купац сачињава 
рекламациони записник који потписује само представник Купца и који се доставља, без 
одлагања  у року од једног сата Добављачу. 



 
Када се недостатак добара утврди након  извршене примопредаје (скривени 

недостаци) Купац је у обавези да добра задржи до тренутка упознавања представника 
Добављача са утврђеним недостатком и захтева замену испоричене количине, односно 
испоруку робе која је у складу са уговореним квалитетом. 

Купац не одговара за пропадање добара која су задржана. 
 

Уколико купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати 
испоруку добара или уколико добављач у току реализације овог уговора 3 
(три) пута уопште не испоручи требована добра купац може раскинути 
уговор и активирати бланко соло меницу - за добро извршење посла-
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА. 

 
 

          ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 9. 
 

Наручилац се обавезује да цену за испоручена добра која су предмет јавне 
набавке плати у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре 
у седиште Наручиоца, уплатом на текући рачун Добављача 

 
                                   СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 10. 
 

Добављач се обавезује да Наручиоца уз потписани уговор или приликом 
закључења уговора, достави: 

- БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

потписану и оверену, са меничним овлашћењем у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
Добављач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.  

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла, након чега ће, на писани захтев, бити враћена продавцу.  

Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа 
документа:  

- потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате 
(менично овлашћење),  

- фотокопију Картона депонованих потписа, 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 

заступање понуђача),  
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране 

пословне банке  
 

 



 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 11 
 

Ако Добављач не испоручи добра у количинама траженог квалитета и у 
року предвиђеном у требовању Наручиоца и тиме доведе у питање техничко-
технолошки процес рада Наручиоца, Наручилац ће зарачунавати пенале у 
износу од 1% цене дате за добра из  спецификације чија испорука касни за сваки 
дан закашњења ,стим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може 
износоти максимално 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 

 
 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 12. 
 

Уговор се закључује на одређено време, односно до реализације уговорних 
обавеза а најдуже на период од годину дана од дана потписивања обе уговорне 
стране 
 

 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 13. 

 
Уговр се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. 
Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду уговора. 
 У случају једностраног раскида уговора , страна која је скривикла раскид дужна је 
да другој уговореној страни надокнади штету. 
Уколико Добављач није у могућности да  испоштује уговорени квалитет, динамику 
и рок испоруке, Купац може раскинути Уговор на штету Добављача и активирати 
средство финансиског обезбеђења, за добро извршење посла. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који би 
проистекли из овог уговора решавати споразумно, а уколико не постигну споразум 
надлежан је Привредни суд Краљево. 

Уговорсе може мењати и допуњавати само сагласношћу обе уговорне 
стране. Измене морају бити сачињене у писаној форми (анекс уговора). 
 

Члан 15. 
 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 



дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима као и други законски прописи из области која је предмет 
јавне набавке. 
 

Члан 16. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава 
Наручилац а 2 (два) Добављач. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБАВЉАЧА 

Д И Р Е К Т О Р  

_____________________________ ______________________________ 

Иван Милић  
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