
Општинска управа Пожега 

Тело за централизоване јавне 

набавке 

Пожега, Трг Слободе бр. 9 
Број: 404-1-10/2017  
Датум: 25.04.2017. године  

Јавна набавка број: 1.1.10/2017 

 

Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА., у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 
68/15). 

 

Врши се измена конкурсне документације: 

 

1. Табеларни део понуде, Партија бр 1. Месо и месне прерађевине, страна бр. 6 

Редни број  1.   уместо 1 200 кг, треба да стоји 1 500 кг 

Редни број  2.   уместо 1 300 кг, треба да стоји 1 500 кг 

 

1.2. VIII  образац структура цене,  страна број 46 

Редни број  1.   уместо 1 200 кг, треба да стоји 1 500 кг 

Редни број  2.   уместо 1 300 кг, треба да стоји 1 500 кг 

 

2. Табеларни део понуде, Партија 2. Пилеће месо, страна бр. 8 

Редни број  2.  уместо 500 кг,  треба да стоји 1 000 кг 

 

2.2. . VIII  образац структура цене,  страна број 48 

Редни број  2.  уместо 500 кг,  треба да стоји 1 000 кг 

 

3. На страни 28. у делу који се односи на УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА додаје се став: 

„Испуњеност свих услова , понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове из чл. 

75.ст.1 тач1-4 ЗЈН.“ 

3.1. На страни 81. Додаје се образац:  ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.  

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 
 
 
 
 
 

 

КОМИСИЈА 



ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ПАРТИЈА 1. МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 15100000 

 
 

Р

. 

Б

. 

 

НАЗИВ И ОПИС 

 

Ј 

М 

 

Плани-

рана 

количина 

 

ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Појед. 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупно 

без 

ПДВ-а 

 

Произвођач 

1 Јунеће месо  кг 1500 

 

- јунеће месо, прва категорија,- тежина 

товне - живе јунади 450 - 500 кг; - 

старости до 18 месеци; 

- да је мишићно ткиво светлоцрвене до 

црвене боје; - да су грађа, изглед и 

конзистенција карактеристични за 

јунеће месо, - да је масно ткиво 

крембеле боје са нијансама жуте; 

карактеристичне за јунеће месо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Свињско месо, 

милански рез 

кг 1 500 - свињско месо, прва категорија 

- милански рез од фармске свиње 

тежине 100 - 110 кг,- тежина: 15 - 20 

кг,- мишићно ткиво треба да буде 

светлоружичасте до светлоцрвене боје , 

а 

масно ткиво беле боје, својствене 

конзистенције 

- не сме бити непријатних, нити 

страних мириса 

- дебљина остављеног слоја поткожног 

масног ткива није у просеку већа од 

5mm изнад површинских мишића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Маст свињска, 

старости до 30 

дана 

кг 150 Маст – произведена топљењем масног 

ткива, сала и опорака свиња. Мора бити 

беле боје, или беле са слабожућкастом 

или сивкастом нијансом, мириса и 

укуса на свеже чварке, без икаквих 

страних мириса, транспортне кутије 

5/1кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Суви врат кг 50     

5 Шунка кг 300     

6 Димљена свињска 

ребра 

кг 100     

7 Хамбуршка 

сланина 

кг 100 Сланина хамбуршка – без засека, 

правилно 

обликована, чисте и суве површине, 

боје беле или 

жутосмеђе до cмеђе од дима или 

зачина. Боја меснатог ткива на пресеку 

бела, а меснатих делова 

ружичастоцрвена до црвена. 

Конзистенција чврстоеластична, али не 

и жилава. Мирис и укус пријатан и 

својствен врсти сланине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Јунећа шупља 

кост за супу 

кг 100     

 

                                                                                                                        

      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

_______________________________ 

 

Страна бр.6 



 
VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Образац структуре цене за партију 1.  Месо ( јунеће)  и месо (свињско ) 

Табела 1, количина у Кг. 

 

 

Предмет 

ЈН 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1 

 

Јунеће месо  1500 

 

    

2 Свињско месо, милански рез 1500     

3 Маст свињска, старости до 30 

дана 

150     

4 Суви врат 50     

5 Шунка 300     

6 Димљена свињска ребра 100     

7 Хамбуршка сланина 100     

8 Јунећа шупља кост за супу 100,00     

УКУПНО:   
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 

ПДВ : ___________ дин. 

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 

НАПОМЕНА:______________________________________________________________ 

Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

  

Страна 46. 



 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 

ПАРТИЈА 2.   ПИЛЕЋЕ МЕСО 15112130 

 

 

Р. 

Б. 

 

НАЗИВ И ОПИС 

 

Ј 

M 

 

Плани-

рана 

количин

а 

 

ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Појед. 

цена без 

ПДВ-а 

 

Укупно 

без 

ПДВ-а 

 

Произвођач 

1. Пилеће месо, свеже 

( домаћa 

производња) свеже 

 

Кг 

 

 1 700 

старост 2-2,5месеца; 

Оригинално упаковано, у наменском 

возилу са расхладним уређајем; 

декларација на сваком пилету посебно; 

уз сваку испоруку доставити   изјаву да 

је испорука по отпремници безбедна за 

употребу и извештај о 

здр.исправности производа доставља 

се према динамици назначеној у уговору 

са акредитованом устано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пилеће батак-

карабатак у свежем 

стању (ринфуз) 

Кг 1000 Старости до 2 месеца; 

Упаковано, у адекватну наменску 

амбалажу до 5 килограма, достављено 

у наменском возилу са расхладним 

уређајем;  

декларација на сваком паковању 

посебно; 

 уз сваку испоруку доставити   

  изјаву да је испорука по отпремници 

 безбедна за употребу и  

Извештај о здр.исправности производа 

доставља се према динамици назначеној 

у уговору са акредитованом  установом 

   

                                                                                              . 

                           УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

_______________________________ 

 

              УКУПНО СА ПДВ-ом: 

_______________________________ 

 

Динамика испоруке: До три пута недељно, до 9 часова. 

Начин испоруке: Франко магацини купца – истоварено. 

Рок испоруке: 3 дана, а по потреби и исти дан. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Прописи који се односе на квалитет и безбедност производа : 

-Правилник о квалитету меса пернате живине (Сл. Лист СФРЈ, бр. 1/81 и 51/88) 

 -Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница ( Сл.лист СЦГ бр.4/2004, 

12/2004, 48/2004 )  

- Правилник о количинама пестицида, метала, металоида, хемитерапеутика, анаболика и 

других супстанци које се могу налазити у животним намирницама (Сл. лист СРЈ, бр. 5/92, 

11/92 - испр. и 32/2002) 

  

 Страна 8 

 

 
 



Образац структуре цене за партију 2.  Месо (пилеће) 

Табела 1, количина у Кг. 

 

 

Предмет  

ЈН 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1 

 

Пилеће месо, свеже 

( домаћa производња) свеже 

 

2 000 

    

2 Пилеће батак-карабатак у 

свежем стању (ринфуз) 

1000     

УКУПНО:   
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ : ________ ( најмање 30 дана ) од дана подношења понуде  

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ : ___________  дин. 

ПДВ : ___________ дин. 

УКУПНА ЦЕНА  са ПДВ : ____________дин. 

НАПОМЕНА:____________________________________________________________________________

_______________________________________________      

Табела 2 

Р.бр. Процентуално учешће одређене врсте трошкова Износ у процентима у целокупниј набавци 

1. Учешће произвођачке цене/набавне цене                               % 

2. Учешће трошкова превоза                               % 

3. Малопродајна маржа                               % 

4. Остали трошкови                               % 

5. Порез на додату вредност                               % 

6. Укупно процентуално учешће свих трошкова                       100  % 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Табела 1: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 

страна 48. 

 



1.3. 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.  

 

Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

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: потврде надлежног суда, односно надлежне 

полицијске управе; Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, 

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;  

4) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 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 чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде, да испуњава законске услове за стављање у промет 

намирница ( за све партије), коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора 

бити важећа. 
6) Услов из члана чл. 75. Ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат 

је у поглављу XI). 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 свих услова , понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 

услове из чл.75.ст.1 тач1-4 ЗЈН. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

-Доказ за 1. Додатни услов:  Важећи сертификат НАССР "или одговарајући"  

 

Страна бр.28 

 



 
ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

И З Ј А В А 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач_____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку 

јавне набавке добра НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА ј ЈН 1.1.10/2017, за 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________(парт ија/е – 

попуњава понуђач - уписати број и назив партије) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  

 

Место и датум,                                                                                                            Понуђач,  

________________ 

, _____. ____. 2017. год.  

__________________________ (потпис и печат овлашћеног лица)  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Место и датум,  

 

Учесник у заједничкој понуди, ________________,  

 

_____. ____. 2017. год. __________________________ (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.  

 

Измена у подацима: Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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, током важења листе кандидата, 

односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

Страна 81. 


