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ОСНОВНА ШКОЛА 
„Антон Скала“ 
Петра Чајковског 2а 
11040 Београд 
Број:  
Датум: 11.08.2021. године 
 
 

 

На основу одредби члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 91/19, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о спровођењу поступка набавке, дел. 
бр. 1478 од 09.08.2021. године, Основна школа „Антон Скала“ из Београда, доставља, 

 
П О З И В 

за подношење понуда за набавку услуге 
- Исхрана ученика 

Н бр. 1.2.1/21 
 
 

 

I ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
 
1. Назив наручиоца: Основна школа „Антон Скала“ . 
 

2.  Адреса: Петра Чајковског 2а, 11040 Београд. 
 

3.  Врста наручиоца: Просвета. 
 
 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
 
 

1. Врста поступка набавке: Набавка по чл. 27. став 1. тачка 3) Закона. 
 
2. Опис предмета набавке: Набавка услуга – Исхрана ученика. 

 
3. Ознака и назив из општег речника набавки:  

 
 55523100-6 - Услуге школских оброка, 
 55524000-9 - Услуге достављања припремљених оброка у школе. 

 
4. Набавка није обликована по партијама. 

 
5. Контакт лице: 
 

 Саша Стјепановић, секретар школе 
 Мејл: os.antonskala@mts.rs 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. 
 

Опис услуга:    
 

3.1. Предмет јавне набавке је услуга припреме и достављање готових оброка у школу- 
припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ “Антон Скала“, 
наставним данима од 01.09.2021. године до 21.06.2022. године. 
3.2. Оброци се достављају тако што се ужина доставља у појединачним паковањима са 
напитком до 8,00 часова  а ручак у термосима за пренос хране са колачем и воћем, до 11 
часова до Основне школе „Антон Скала“ из Београда. 
 
3.3. Наручилац се обавезује да у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно 
испостављеног рачуна исплати цену извршене услуге вирмански на рачун испоручиоца  
услугe. 
 
3.4. Пријем оброка од стране наручиоца врши се путем доставнице, која је основ за обрачун 
примљених и испоручених оброка. Доставница мора бити читко потписана. 
 
3.5. Испоручилац се обавезује на извршење припреме и испоруке ужине у појединачним 
паковањима са напитком до 08,00 часова а ручака у термосима за пренос хране са воћем и 
колачима до 11.00 часова, својим доставним возилом, у својој амбалажи и опреми. 
 
3.6. Испорука укључује транспорт и истовар школских оброка до објекта кухиње Основне 
школе „Антон Скала“ из Београда. 
 
3.7. Наручилац се обавезује да до 13.00 часова сваког радног дана телефоном поручи за 
наредни дан потребан број оброка. 
 
3.8. Испоручилац се обавезује да ће храна коју испоручује наручиоцу бити квалитетна и у 
складу са нормативима утврђеним позитивним законским прописима. Ручак мора бити топао. 
Воће мора бити првe класе квалитета.  
 
3.9. Наручилац напомиње да се јеловници, током школске године, формирају на 
двонедељном нивоу, као и да се осмишљавају у складу са сезонском понудом намирница. У 
недељном менију за ручак потребно је да су заступљене  различите врсте меса (пилетина, 
јунетина, риба, ...) с тим да је два пута недељно комадно месо са прилогом, супа или чорба, а 
три пута недељно сечено месо у разноврсним варивима. Једном у две недеље, заступљен је 
безмесни оброк.  
 
3.10. Просечан број ученика за оброке: 
 
 ручак: око 70. 
 Ужина: око 90 

 
3.11. Један оброк - ручак треба да садржи: 
 

 супа или чорба 150 мл, 
 поврће 100 гр, 
 месо 70 гр, 
 салата сезонска 100 гр, 
 прилог-вариво 70 гр, 
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 воће/десерт  100 гр (појединачне порције),   
 хлеб/лепиња 70 гр. 

 
3.11.1. Један оброк-ужина треба да садри: 
- Пециво, сендвич, пица, пита и сл. 
- Напитак ( млеко, јогурт, сок) 200 мл 
- 

 
3.12. Јеловник за сваку врсту оброка у складу са Правилником о ближим условима за 
организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи („Сл. гласник РС“ 
бр. 68/2018) – нормативом исхране ученика у основној школи (табеле од 1 до 6). 
 
3.13. Производња намирница, прерада (припрема) и дистрибуција  ужине и ручка за ученике 
мора се обављати у складу са Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 
41/2009) и другим подзаконским актима. 
 
3.14. Производња намирница, прерада (припрема) и дистрибуција ужине и ручка у термосима 
са колачем или воћем за ученике мора се обављати у складу са Законом о безбедности 
хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009) и другим подзаконским актима. 
Оброци морају бити припремљени од намирница I класе (квалитета), у складу са 
нормативима утврђеним позитивним законским прописима и у складу са добром 
произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у прехрамбеној индустрији. 
Испоручилац као субјект у пословању храном у свим фазама производње, прераде и 
промета хране којим управља, дужан је да обезбеди да храна испуњава услове прописане 
Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009)  и другим посебним 
прописима, као и да докаже испуњеност тих услова. 
Испоручилац је дужан да обезбеди следљивост у свим фазама производње, прераде и 
промета хране, односно дужан је да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег 
даље снабдева храном, животињама које служе за производњу хране, или било коју 
супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну.  
Испоручилац је дужан да обезбеди да у свим фазама производње, прераде и промета хране 
која је под његовом контролом, буду испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у 
складу са Законом о безбедности хране и другим прописима. 
Наведено подразумева и да лица која на радним местима у производњи или промету хране 
долазе у додир са храном морају имати основна знања о хигијени хране и о личној хигијени и 
морају носити радну одећу и обућу. Наведена лица морају вршити обавезне санитарне 
прегледе, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 
број 15/2016) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија 
запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим 
здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (Сл. гласник 
РС број 3/2017). 
 
3.15. Наручилац има право да, за време важења уговора, преко акредитоване и овлашћене 
лабораторије врши квалитативну и квантитативну контролу достављених оброка. Уколико 
резултати квалитативне и квантитативне контроле нису у складу са прописаним стандардима, 
трошкови контроле падају на терет понуђача (испоручиоца). 
 
3.16. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
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јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. ст. 1. 
Закона. 
 
3.17. За све намирнице из увоза осим потврде о здравственој исправности потребно је 
доставити и царинску декларацију приликом испоруке оброка. 
 
3.18. Дијетални оброк - сваки оброк мора бити обележен ознаком дијета и усклађен са 
нормативом и адекватних органолептичких карактеристика. 
 
3.10. Испоручилац може да изврши измену оброка само уз сагласност наручиоца. 
 
3.20. Испоручилац одговара за квалитет и исправност оброка. 
 
3.21. За све намирнице из увоза осим потврде о здравственој исправности потребно је 
доставити и царинску декларацију приликом испоруке оброка 
 
3.22. Испоручилац је дужан да достави јеловник најмање за пет радних дана од понедељка 
до петка најкасније у петак који претходи наредној радној недељи до 10:00 часова. 
 
3.23. Испоручилац је дужан да, током реализације уговора, на сваких 60 дана достави 
Наручиоцу копије важећих Извештаја о лабораторијском испитивању јела и свих брисева, 
издатих од стране акредитоване лабораторије, који нису старији од 60 дана. 
 
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ КРИТЕРИЈУМА 

 
I – ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ  
 
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 
 
 - Правни основ:  

 
Члан 111. став 1. тач. 1) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски 
заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење 
понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом 
није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

 
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело 
примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре 
у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело 
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тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа 
и превоза лица у ропском односу. 
 
 
1.2. Порези и доприноси 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 2)- Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, 
укључујући све настале камате и новчане казне. 
 
 
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка 
јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од 
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области 
заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а 
нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и 
обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. 
Закона о јавним набавкама. 
 
1.4. Сукоб интереса 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка 
јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не 
може да се отклони другим мерама. 
 
 
1.5. Непримерен утицај на поступак 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 5)- Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши 
непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих 
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио 
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног 
субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 
 

Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4 
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II – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 
2.1. Услов за обављање професионалне делатности 
 

Члан 115. став 2. Закона- Понуђач мора да поседује важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет набавке односно да има: 
 
  Потврду/решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде                                  

о упису у Централни регистар правног лица и објеката за субјекте који се баве 
производњом и прометом хране. 

  Потврду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у 
Централни регистар правног лица и објеката за објекат кухиње, у којем се 
припремају оброци.  

 
Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
2.2. Технички капацитет  
 

Члан 117. Закона - Понуђач мора да располаже са минимум 2 (два) специјална 
транспортна (доставна) возила намењених за превоз (дистрибуцију) оброка.   
 
Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
2.3.  Да има успостављен систем за осигурање безбедности хране, у складу са 

принципима  добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 
критичних контролних тачака – сертификат HACCP и да има успостављене 
следеће стандарде: ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. 

 
       Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
2.4. У погледу спровођења контроле микробиолошке исправности јела  и брисева 

услов је да има уговор са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко 
испитивање јела  и брисева која је за то акредитована и има резултате 
лабораторијског (микробиолошког) испитивања за минимум 5 (пет) јела  и минимум 5 
(пет) брисева не старијих од 60 (шездесет) дана од дана слања позива за 
подношење понуда. 

 
      Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
2.5. Стручни капацитет 
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Члан 117. Закона - Понуђач мора да има минимум 6 (шест) радно ангажованих лица 
у радном односу или ван радног односа, од чега минимум 3 (три) на припреми и 
испоруци хране, од чега минимум 2  (два) кувара и минимум 1 (једног) помоћног 
радника и да поседује важеће санитарне књижице за сваког члана ангажованог 
особља које долази у додир са намирницама и задужено је за припрему и 
дистрибуцију оброка. 

 
      Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
2.6. Члан 117. Закона - Понуђач је дужан да, у последње 3 (три) године од дана слања 

позива за подношење понуда, има закључено и реализовано минимум 10 (десет) 
уговора који имају за предмет припрему и испоруку оброка. 

 
      Доказ: 
 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор – Образац бр. 4. 

 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
 

5.1. Начин и рок подношења понуде  
  
 Понуде доставити на: 
 

 мејл: оs.antonskala@mts.rs или у Секретаријат Наручиоца радним 
данима од 9 до 14 часова. 

 
Рок за подношење понуда је до 20.08.2021. године до 12.00 часова. 
Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до 
наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. 

 
 
5.2. Критеријум за доделу уговора 
 
 Економски најповољнија понуда - цена. 

 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија 

понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“). 
 

 
5.3. Рок за доношење извештаја о поступку набавке 
 
 3 (три) дана од дана истека рока за подношење понуда. 

 
5.4. Рок важења понуде 
 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана. 

 
5.5. Цена  
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 Цена у понуди исказује се у динарима  са и без пореза на додату вредност и са 

свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички 
са две децимале. 

 Цена је фиксна и не може се повећавати до краја реализације предметних услуга, а 
обухвата све зависне трошкове који су везани за реализацију предмета набавке. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 143. Закона. 

5.6.  Садржај понуде 
 
 Понуда мора да садржи: 
 

 Податке о понуђачу - Образац бр. 1 
 Опис предмета набавке - Образац бр. 2 
 Образац структуре цене – Образац бр. 3 
 Изјава за о испуњености критеријума за квалитативни избор - Образац бр. 4 
 Модел уговора - Образац бр. 5 
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VI ОБРАСЦИ  
 

 
Образац бр. 1 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
 

Назив понуђача 
 
 

Седиште 
 
 

Улица и број 
 
 

Матични број 
 
 

ПИБ 
 
 

Текући рачун и назив банке  
Контакт особа: име и презиме, 
телефон, мејл 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 
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Образац бр. 2 
 

 OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
 
Понуда број _______ од _______ 2021. године. 
 

Ред. бр. Елементи понуде 

1.  
 
Јединична цена ручка без ПДВ-а 
(дин.):  

 

2.  
 
Јединична цена ручка са ПДВ-ом 
(дин.):  

 

3.  Јединична цена ужине без ПДВ-а 
(дин): 

 

4.  Јединична цена ужине са ПДВ-ом 
(дин): 

 

5.  

 
Процењен број оброка - ручка од 
01.09.2021. године до 21.06.2022. 
године 

 

 
12600 

6.  Процењен број ужине од 01.09.2021. 
године до 21.06.2022. године. 

16200 

7.  Рок и начин плаћања: 
У року од 45 (четрдесетпет) дана од 
пријема исправно испостављеног рачуна. 

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

 

9.  Период испоруке: Oд 01.09.2021. године до 21.06.2022. године 

10.  Време испоруке: 
радним даном до 8.00 часова ужине а 
ручка до 11,00 часова. 
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11.  Квалитет испоручених добара: 
У складу са нормативима за узраст деце 
која су корисници ручка. 

12.  Број гратиса:   5 гратис оброка 

13.  
Попуст на другог близанца 
(максималан број је 5 пари 
близанаца): 

50% 

14.    Место испоруке: 
Кухиња Основне школе „Антон Скала“, 
Петра Чајковског 2а, 11040 Београд, 
транспортом испоручиоца 

 
 

*  Испоручилац се обавезује да ће храна коју испоручује Наручиоцу бити квалитетна и у 
складу са нормативима утврђеним позитивним законским и подзаконским прописима. 
  
 

   Датум                                       Понуђач 
                        

                ________________                                 _______________________ 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 3 
 

 OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
 

 
 

Предмет 
набавке 

 

Укупна 
процењена 
количина за 

период 
важења 
уговора 

 

 
Јединична 

цена 
 без  ПДВ-а 

(дин.) 

 
Укупна цена   
без ПДВ-а 

(дин.) 
 

 
Јединична 

цена  
са ПДВ-ом 

(дин.) 

 
Укупна 
цена 

са ПДВ-ом 
(дин.) 

 

1 2 3 4 5 6 

Ручак у 
термосима са 
колачем или 

воћем 

 
12600 

    

Ужина са 
напитком у 

појединачним 
паковањима 

16200     
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Напомена: 
 
 Количина оброка је оквирна, ради упоредивости понуда. Стварне количине су 

ограничене износом средстава предвиђених за ову врсту набавке. Наручилац ће 
наручивати количине оброка у складу са својим потребама. 

 
Упутство о попуњавању обрасца: 
  
 У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;   
 У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-a, за процењене количине;  
 У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;   
 У колони 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине; 

 

 

 
Датум                             Понуђач 

                          
               _______________                                                 ____________________                                                       
 

 
 
 

 
Образац бр. 4                                     

 
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 
 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

           

У складу са чл. 118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу, 

ИЗЈАВУ 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку набавке услуга – исхрана ученика, Н бр. 1.2.1/21, за потребе Основне школе „Антон 
Скала“ из Београда, изјављује да не постоји основ за искључење понуђача из поступка 
набавке по чл. 111. и да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта, и у 
складу са тим изјављује: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако 
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, за:  
 кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;  



13 
 

 кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 
кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично 
дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог 
добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и 
кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;  
 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање 
или му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

4) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и 
радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона;  

5) Не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим 
мерама;  

6) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу 
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта (понуђача), избора привредног 
субјекта (понуђача) или доделе уговора.  

7) Понуђач поседује Потврду/решење Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде о упису у Централни регистар правног лица и објеката за субјекте који 
се баве производњом и прометом хране и Потврду Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о упису у Централни регистар правног лица и објеката за 
објекат кухиње, у којем се припремају оброци.  

8) Понуђач има уговор са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко испитивање 
јела и брисева која је за то акредитована и има резултате лабораторијског 
(микробиолошког) испитивања за минимум 5 (пет) јела  и минимум 5 (пет) брисева не 
старијих од 60 (шездесет) дана од дана слања позива за подношење понуда. 

9) Понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране, у складу са 
принципима  добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 
критичних контролних тачака – сертификат HACCP и има успостављене следеће 
стандарде: ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, те за исто поседује сертификате. 
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10) Понуђач располаже са минимум 2 (два) специјална транспортна (доставна) возила 
намењених за превоз (дистрибуцију) оброка. 

11) Понуђач има минимум 6 (шест) радно ангажованих лица у радном односу или ван 
радног односа, од чега минимум 3 (три) на припреми и испоруци хране, од чега 
минимум 2 (два) кувара и минимум 1 (једног) помоћног радника и поседује важеће 
санитарне књижице за сваког члана ангажованог особља које долази у додир са 
намирницама и задужено је за припрему и дистрибуцију оброка. 

12) Понуђач, у последње 3 (три) године од дана слања позива за подношење понуда, има 
закључено и реализовано минимум 10 (десет) уговора који имају за предмет припрему 
и испоруку оброка. 

 

Место:_____________                                                                                 Понуђач: 

Датум:_____________                                                                   ______________________                                                  

   Име и презиме, потпис 

Напомена:  
 Наручилац може пре доношења Извештаја о поступку набавке да тражи од 

понуђача да доставe на увид оригинале или оверене копије свих или појединих 
доказа. 
 

Образац бр. 5 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
Напомена: Модел уговора попунити и потписати! 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - 
ИСХРАНА УЧЕНИКА 

   
Закључен између уговорних страна: 
 

1. Основна школа „Антон Скала“, Петра Чајковског 2а, 11040 Београд, матични број: 
07002106, ПИБ: 100118084, рачун број: 840-1167660-12 код Управе за трезор, коју 
заступа директорка Наташа Селић Станковић, у даљем тексту Наручилац.  

 
2. Пун назив испоручиоца _____________________________, из _________________,   
   ул. _______________________бр. _____, матични број: _____________, ПИБ: 

_____________, рачун бр. ____________________ код пословне банке 
_____________________, кога заступа  ___________________________, у даљем 
тексту Испоручилац.  

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Извештаја о поступку набавке бр. 
___________ од _____________ године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за 
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набавку услуге – припремање и достављање говорвих оброка у школу- припремање и 
достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ «Антон Скала» наставним 
данима од 01.09.2021. године до 21.06.2022. године. 

 
Члан  2. 

  
 
Јединична цена услуге - уговорена цена готовог ђачког оброка – ручка износи________ 
динара без ПДВ-а, односно ручка са ПДВ-ом износи _______ динара а цена ужине износи 
_______________ динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом. 

 
 
Укупна цена готовог ђачког оброка- ручка у термосима са колачем или воћем је 
____________ динара без ПДВ-ом, односно ________________ динара са ПДВ-ом. Укупна 
цена ужине са напитком износи ____________, динара без ПДВ-а, односно _____________ 
динара са ПДВ-ом. 
  

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да ће у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно 
испостављеног рачуна, извршити уплату извршене услуге, на рачун Испоручиоца услуге. 
 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити планирана у тој буџетској години. 
 
Наручилац задржава право да предметну услугу користи у складу са својим реалним 
потребама и да изврши плаћање само за реализоване услуге.  

 
Члан 4. 

 
Испоручилац услуге се обавезује да услугу из овог уговора врши у свему под условима 
набавке и прихваћене понуде. 
 
Ако услуга коју је Испоручилац  услуге пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара 
неком од елемената садржаном у документацији набавке и прихваћеној понуди, Испоручилац  
услуге одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 
 

Члан 5. 
 
Испоручилац се обавезује на извршење припреме и испоруке готовог оброка – ручка у 
термосима са колачем или воћем, радним даном до 11.00 часова, својим доставним возилом, 
у својој амбалажи и опреми а ужине са напитком до 08.00 часова. 
 
Испорука укључује транспорт и истовар оброка до кухиње објекта Основне школе „Антон 
Скала“, Петра Чајковског 2а, 11040 Београд. 
 
Наручилац се обавезује да до 13:00 часова сваког радног дана телефоном поручи за наредни 
дан потребан број и врсту оброка. 
 

Члан 6. 
 
Јеловници морају бити складу са Правилником о ближим условима за организовање, 
остваривање и праћење исхране ученика у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 68/2018) – 
Норматив исхране ученика у основној школи (табеле од 1 до 6). 
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Члан 7. 
 

Оброци морају бити припремљени од намирница I класе (квалитета), у складу са 
нормативима утврђеним позитивним законским прописима и у складу са добром 
произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у прехрамбеној индустрији. 
 
Испоручилац као субјект у пословању храном у свим фазама производње, прераде и 
промета хране којим управља, дужан је да обезбеди да храна испуњава услове прописане 
Законом о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019)  и другим 
посебним прописима, као и да докаже испуњеност тих услова. 
 
Испоручилац је дужан да обезбеди следљивост у свим фазама производње, прераде и 
промета хране, односно дужан је да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег 
даље снабдева храном, животињама које служе за производњу хране, или било коју 
супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну.  
 
Испоручилац је дужан да обезбеди да у свим фазама производње, прераде и промета хране 
која је под његовом контролом, буду испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у 
складу са Законом о безбедности хране и другим прописима. 
 
Наведено подразумева и да лица која на радним местима у производњи или промету хране 
долазе у додир са храном морају имати основна знања о хигијени хране и о личној хигијени и 
морају носити радну одећу и обућу. Наведена лица морају вршити обавезне санитарне 
прегледе, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 
број 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Правилником о обавезним здравственим прегледима 
одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и 
препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва 
(Сл. гласник РС број 3/2017). 

Члан 8. 
 

Испоручилац је дужан да на сваких 60 (шездесет) дана достави Наручиоцу копије важећих 
Извештаја о лабораторијском испитивању јела и свих брисева, издатих од стране 
акредитоване лабораторије, који нису старији од 60 (шездесет) дана. 

Наручилац има право да, за време важења уговора, преко акредитоване и овлашћене 
лабораторије врши и додатну квалитативну и квантитативну контролу достављених оброка.  
 
Уколико резултати квалитативне и квантитативне контроле нису у складу са прописаним 
стандардима, трошкови контроле падају на терет Испоручиоца и Наручилац задржава право 
да раскине уговор. 

Члан 9. 
 

Пријем оброка од стране Наручиоца врши се путем доставнице, која је основ за обрачун 
испоручених, односно примљених оброка. 
 
Доставница мора бити читко потписана од стране Наручиоца. 
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Члан 10. 
 
Квалитативни и кванитативни пријем предмета уговора вршиће се приликом сваке 
појединачне испоруке. 
 
Уколико представник Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема оброка, 
утврди да испоручени оброци не одговарају требованој количини и/или уговореном квалитету, 
о томе сачињава записник који потписују представник Испоручиоца и Наручиоца (или само 
представник Наручиоца уколико представник Испоручиоца одбије да га потпише) и који се 
доставља, без одлагања, Испоручиоцу.  
 
Истовремено Наручилац је овлашћен да одбије пријем оброка која не одговарају требованој 
количини и/или уговореном квалитету, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, 
обавести Испоручиоца и захтева нову испоруку предмета уговара која одговара требованој 
количини и уговореном квалитету.  
 
Уколико Испоручилац уопште не испоручи требоване оброке или се недостатак оброка 
утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Наручилац сачињава 
рекламациони записник који потписује само представник Наручиоца и који се доставља, без 
одлагања, Испоручицу.  
 
Када се недостатак утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Наручилац је 
у обавези да оброке задржи до тренутка упознавања представника Испоручиоца са 
утврђеним недостатком и захтева замену испоручене количине, односно испоруку робе која 
је у складу са уговореним квалитетом. Наручилац не одговара за пропадање оброка која су 
задржана.  
 
Уколико Наручилац у току реализације овог уговора три пута не прихвати испоруку оброка 
односно врати оброке или уколико Испоручилац у току реализације овог Уговора три пута 
уопште не испоручи требоване оброке, Наручилац може раскинути уговор и активирати 
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза. 
 

Члан 11. 
 
Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора достави средство финансијског 
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то бланко сопствену меницу, која 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 вредности уговора 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. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења уговорене 
обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за испуњење уговорних обавеза мора се продужити. 

  
 

Члан 12. 
 
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, права и обавезе 
уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 
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Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом.  
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти и слично.  
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну 
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
У случају да догађаји више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе, 
исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. 

 
Члан 14. 

 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна 
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 
Члан 15. 

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 16. 

 
Сва спорна питања решаваће се договором Наручиоца и Испоручиоца  услуге.    
 
Уколико се спор не може на овај начин решити уговора се стварна надлежност Привредног 
суда у Београду. 

    
Члан 17. 

 
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати, било 
директно било индиректно, за себе или неку другу страну поклон или  повластицу које би 
биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.  
 

   Члан 18. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на период 
од 01.09.2021. године до 21.06.2022. године. 

 
   Члан 19. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних  примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 

 
          

       ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                      НАРУЧИЛАЦ 
            
          ________________________                                                    ______________________                  
                                                                         
 
Напомена: 
 
 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
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