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III  Структура,  карактеристике  и опис добара, процењена количина  на бази 
потрошње за 12 месеци, начин ,  динамика , време  ,  место испoруке добара и 

законска регулатива 
 

Прилог: 1 

 

Ред. 

број 

О П И С ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИНА НА БАЗИ 

ПРОСЕЧНЕ 

МЕСЕЧНЕ 

ПОТРОШЊЕ  

КОЛИЧИНА НА БАЗИ 

ПРОСЕЧНЕ 

ГОДИШЊЕ 

ПОТРОШЊЕ 

1. Уље јестиво литар 18.000 180.000 

2. Маргарин кг 1500 15.000 

3. Мајонез кг 50 500 

4. Мајонез 

посни 

кг 10 100 

 

Процењене количине  дате у претходној табели  на бази просечне месечне и 

годишње  потрошње, током трајања уговора могу одступати до 20% , зависно од 

броја корисника.Периодично, зависно од  „сезоне“ распуста , већих празника, 

ванредних ситуација  и испита, као и периода поста, ово одступање може бити и 

веће, с тим да је драстично одступање у периоду јули-август, у време  летњег 

распуста, када највећи број корисника исхране у студентским ресторанима не 

користи ове услуге. 
 

УЉЕ: 

 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: ДВА ПУТА НЕДЕЉНО. 

ДОСТАВНА МЕСТА : списак доставних места у прилогу 2. 

ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ : од 7,00–9,00 часова 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортно паковање,  балони ПВЦ 5/1 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО магацини купца – истоварено на палету. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: уље од сунцокрета, индустријски рафинисано 

 

МАЈОНЕЗ и ПОСНИ МАЈОНЕЗ: 

 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: ДВА ПУТА НЕДЕЉНО  

ДОСТАВНА МЕСТА :      СПИСАК ИСТОВАРНИХ МЕСТА у Прилогу  2. 

ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ : од 7,00–9,00 часова 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО магацини купца – истоварено. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  

МАЈОНЕЗ:Салатни мајонез са рафинисаним сунцокретовим уљем, паковање 0,05 - 3кг, 

ПОСНИ МАЈОНЕЗ : Мајонез без садржаја јаја (произведен од биљних намирница) 

паковање  0,05 - 3кг 

 

 

 

Страна 5 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“   

Конкурсна документација за јавну набавку добара: Прехрамбени производи за 

Студентске ресторане Установе Студентски центар“Београд“  

Отворени поступак , JН бр.Д-15/14 

Набавка добара  обликована по партијама 

Партија 4. УЉЕ, МАРГАРИН, МАЈОНЕЗ   

 

 
МАРГАРИН: 

 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: ДВА ПУТА НЕДЕЉНО 

ДОСТАВНА МЕСТА :      СПИСАК ИСТОВАРНИХ МЕСТА у Прилогу  2. 

 

ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ : од 7,00–9,00 часова 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортно паковање 10-20 кг. 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО магацини купца – истоварено. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: биљни индустријски маргарин, маргарин у блоку од 0.25 – 5 кг 

  

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. СВАКУ ИСПОРУКУ ТРЕБА ДА ПРАТИ ДОСТАВНИЦА СА ТАЧНИМ 

ПОДАЦИМА О ВРСТИ РОБЕ, КОЛИЧИНИ, ЦЕНИ, КАО И ДАТУМ И МЕСТО 

ИСПОРУКЕ. 

      2.   ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ОДГОВАРА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНСКИМ 

ПРОПИСИМА: 

      -     Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница  

 

      -      Правилник о условима хигијене хране 

      -     Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње,  

       прераде и промета 

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

других 

       супстанци које се могу налазити у животним намирницама. 
Правилнику о квалитету и другим захтевима за јестиво биљно уље и масти,маргарин и 

друге масне  намазе,мајонез и сродне производе  

 

3.   УЗ СВАКУ ИСПОРУКУ ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ : 

- Декларацију, Потврда или изјава о здравственој исправности. 
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА 
О НАБАВЦИ добара __________________________ 

      Закључен  између уговорних страна: 

 

1. УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД'', Београд, Светозара 

Марковића 56, (у даљем тексту: Купац) коју заступа директор Милован 

Петровић 

Жиро рачун: 840-630661-33; 840-630667-15 

Матични број: 7038011 

Регистарски број ПДВ: 135323623 

Шифра претежне делатности: 5590 

ПИБ: 100224138 

и 

2. _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

које заступа директор _______________________ (у даљем тексту: 

продавац) 

Текући рачун:  

Матични број:  

Регистарски број ПДВ: 

Шифра делатности:  

ПИБ: 

                                 

2.а)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

које заступа директор _______________________ (у даљем тексту: 

продавац) 

Текући рачун:  

Матични број:  

Регистарски број ПДВ: 

Шифра делатности:  

ПИБ: 

 

2.б)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

које заступа директор _______________________ (у даљем тексту: 

продавац) 

Текући рачун:  

Матични број:  

Регистарски број ПДВ: 

Шифра делатности:  

ПИБ: 
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Напомена: 

Позиције 2а) и 2б) попуњавају чланови групе понуђача у случају заједничке 

понуде, односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том 

случају су обавезни и да назначе свој статус. Подаци за носиоца посла се уносе у 

позицији 2. 

Уговорне стране констатују: 

 
- да је Наручилац –Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС" број " број 124/12  - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне 

набавке добара – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за  Студентске  ресторане 

Установе Студентски центар"Београд", број набавке Д-15/14,  за потребе Установе 

Студентски Центар „Београд“ – Београд , Светозара Марковића 56 
 

- да је Добављач-Продавац  дана  ______ .2014. године , за партију _______поднео 
понуду  под дел. бр. _____________ од ____________ године (понуђач уписује свој 
заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од 
_____________ године  (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним 
делом овог уговора. Саставни део уговора је и Прилог 1 и Прилог 2. 

 
- да је Наручилац- Купац на основу понуде Добављача - Продавца и Одлуке о додели 
уговора дел. број___________   од ________ .2014. године (понуђач не попуњава 
овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара ,  захтеваних у конкурсној 
документацији, ЈН.бр.Д-15/14, партија 4. УЉЕ, МАРГАРИН и  МАЈОНЕЗ. 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Уговорне стране, поводом јавне набавке добара: ПРЕХРАМБЕНИХ  ПРОИЗВОДА  

за  Студентске  ресторане Установе Студентски центар"Београд", коју је Купац 

спровео у отвореном поступку,  по позиву за подношење понуда ЈН бр. Д-15/14,  

објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Установе Студентски 

центар Београд www. sc.rs , дана 28.05. 2014. године као и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа дана __________. 2014. године , овим 

Уговором регулишу међусобне односе везано за предметну набавку. 

 

Члан 2. 

Продавац се обавезује да без претходне писмене сагласности купца, детаље везане за 

овај уговор, стурктуре, или било какву другу спецификацију или узорак који су 

сачињени за или у име купца, неће откривати другим лицима, осим лицима одређеним 

од стране купца  у одредбама овог уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 3. 

 

Предмет овог уговора је испорука  УЉА, МАРГАРИНА , МАЈОНЕЗА , за потребе 

исхране студената у студентским ресторанима  Установе Студентски центар ''Београд'' . 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да за све време важења овог Уговора , испоручује сукцесивно, 

према диспозицијама Купца :  

 

Ред. 

бр. 

Опис производа Јед. 

мере 
Назив 

производа  

Произвођач КОЛИЧИНА 

НА БАЗИ 

ПРОСЕЧНЕ 

МЕСЕЧНЕ 

ПОТРОШЊЕ  

КОЛИЧИН

А НА БАЗИ 

ПРОСЕЧНЕ 

ГОДИШЊЕ 

ПОТРОШЊ

Е 

1. Уље јестиво 

сунцокретово , 

индустријски 

рафинисано 

 

литар 

  18.000 180.000 

2. Маргарин, биљни 

индустријски 

 

кг   1500 15.000 

3. Мајонез,салатни са 

рафинисаним 

сунцокретовим 

уљем 

кг   50 500 

4. Мајонез посни 

готов без садржаја 

јаја (произведен од 

биљних 

намирница) 

кг   10 100 

 

УЉE: 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортно паковање,  балони ПВЦ 5/1 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: уље од сунцокрета, индустријски рафинисано 

МАРГАРИН: 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортно паковање 10-20 кг . 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: биљни индустријски маргарин, маргарин у блоку од 1-5 кг.  

МАЈОНЕЗ: 

НАЧИН ПАКОВАЊА: 0,1- 1 кг, транспортна кутија. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: салатни мајонез са рафинисаним сунцокретовим уљем. 
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ПОСНИ МАЈОНЕЗ: 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: Готов мајонез без садржаја јаја (произведен од биљних 

намирница) 

НАЧИН ПАКОВАЊА: 0,05- 1кгр.  

 

Продавац прихвата да су просечне годишње и месечне количине  дате у 

конкурсној документацији  јавне набавке,   из члана 1  овог уговора ,    а која чини 

саставни део овог уговора, као и у табели у ставу 1 овог члана дате на основу 

досадашње  просечне потрошње и да током трајања овог уговора могу одступати 

до 20%  сагласно броју корисника односно  броју издатих оброка студентима у 

студентским ресторанима купца.  

 

Периодично, зависно од  „сезоне“ распуста , већих празника,ванредних ситуација  

и испита, као и периода поста, ово одступање може бити и веће, с тим да је 

драстично одступање у периоду јули-август, у време  летњег распуста, када 

највећи број корисника исхране у студентским ресторанима не користи ове 

услуге. 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да испоручена роба одговара важећим законским прописима и 

то: 

  - Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница  

  -  Правилнику о   условима хигијене хране. 

  -  Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета 

-  Правилнику о количинама пестицида, метала, металоида,хемитерапеука,анаболика и 

других  супстанци које се  могу налазити у животним намирницама  

   -Правилнику о квалитету и другим захтевима за јестиво биљно уље и масти,маргарин 

и друге масне намазе,мајонез и сродне производе . 

 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да  за све време важења овог уговора производе  утврђене у 

члану 4, алинеја од 1-4   овог уговора испоручује сукцесивно, према диспозицијама 

купца, на истоварна места, у дане и према терминима  како је дато у конкурсној 

документацији ове јавне набавке од произвођача назначеног  у понуди бр.________од 

____________ и члана 4. став 1 , алинеја од  1-4 овог уговора.  

 

Продавац се обавезује да одмах по закључењу уговора започне са испоруком 

уговорених производа , а у складу са добијеним требовањима и диспозицијама купца. 

 

Изузетно, Продавац може извршити промену произвођача наведеног у ставу 1 овог 

члана, уз претходну писмену сагласност купца .  
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Уз захтев за промену произвођача Продавац је дужан да достави за новог произвођача 

комплетну документацију која је јавним позивом и конкурсном документацијом ове 

јавне набавке тражена за произвођача.  

 

Због промене произвођача Купац не може тражити промену цене. 

Члан 7. 

Уколико продавац не испоручи производе из предмета овог уговора , Купац задржава 

право да неиспоручене количине набави од другог продавца  у поступку сагласно ЗЈН.  

 

Евентуално разлику у цени Купац ће фактурисати на терет Продавца. 

 

У случају три  неиспоруке  из става 1 овог члана у току трајања овог уговора,  Купац ће 

отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и реализовати меницу коју је продавац 

доставио уз уговор као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за 

добро извршења посла. 

Члан 8. 

Купац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручене количине  

производа УЉА, МАРГАРИНА , МАЈОНЕЗА, из предмета овог уговора у случају да: 

 продавац приликом испоруке не поштује одредбе о квалитету наведене у 

конкурсној документацији која чини саставни део овог уговора, а које се односе 

на структуру и квалитет прехрамбеног производа  из предмета овог уговора, 

 испоручени прехрамбени производ  није  у складу са одредбама Закона и 

Правилника које се односе на прехрмабени артикал из предмета овог уговора.  
У случају да купац три пута, у току трајања овог уговора, не прихвати испоруку, односно врати 

прехрамбени  производ , по било ком основу из става 1, алинеја од 1 и 2 овог члана, купац ће 

отказати уговор, уз отказни рок од 8 дана и реализовати меницу коју је продавац доставио уз 

уговор као инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције за добро извршења посла. 

ЦЕНА 

Члан 9. 

Јединична цена ,  дата у  понуди продавца број ________ од ________2014. године 

износи :  

Ред. 

бр. 

Опис производа Јед. мере Јединична цена без  

ПДВ-а 

1. Уље јестиво сунцокретово , 

индустријски рафинисано 

 

литар 

 

2. Маргарин, биљни индустријски кг  

3. Мајонез,салатни са рафинисаним 

сунцокретовим уљем 

кг  

4. Мајонез посни готов без 

садржаја јаја (произведен од 

биљних намирница) 

Кг  
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Понуда из става 1 овог члана чини саставни део овог уговора.  

Укупна вредност понуде из става 1 овог члана дата на бази просечних  количина датих  

на основу досадашње потрошње за период од 12  месеци ,  која је наведена у  

конкурсној документацији ЈН бр.Д-15/14, партија  4. УЉЕ, МАРГАРИН , МАЈОНЕЗ   

износи ________________динара , без ПДВ-а , односно ______________динара са 

урачунатим ПДВ-ом. 

ПРОМЕНА ЦЕНА  

Члан 10. 

Корекција цена се може вршити након истека  рока важења понуде и то променом 

понуђене цене у понуди у проценту који се ирачунава на основу индекса потрошачких 

цена хране у Републици Србији,објављеног од стране Републичког завода за статистику 

(CN 11) за класификовану групу производа  која је предмет овог уговора,а на основу 

добијеног одговора по званичном захтеву купца упућеном републичком заводу за 

статистику-група за информисање и дисеминацију. 

Проценат се израчунава тако што се стављају у однос цене које су важеће на дан 

подношења захтев аза промену цена и цене важеће на дан отварања понуда, а на  

основу индекса  потрошачкизх цена хране у Републици Србији,објављеног од стране 

Републичког завода за статистику (CN 11).Добијени проценат се множи са понуђним 

ценама из понуде. 

Наручилац има право  на корекцију цена у случају пада цена предметних добара  у 

односу на претходно утврђене, а на основу индекса потрошачких цена хране у 

Републици Србији,објављеног од стране Републичког завода за статистику (CN 11). 

У случају да су се стекли услови за промену  цена из става 1 овог члана ,добављач/ 

продавац је дужан да наручиоцу/купцу  поднесе захтев у писаној форми.  

У случају да су се стекли услови за корекцију  цена из става 3 овог члана, 

наручилац/купац ће доставити обавештење  добављачу/продавцу у писаној форми.   

Наручилац/купац  је обавезан  да подносиоца захтева  обавести добављача/продавца: 

да ли прихвата промену цена,односно да сагласност за промену,позивајући га да 

закључи Анекс уговора,  односно да  га у пиосаној форми обавести о разлозима  за 

одбијање захтева. 

Корекција цена у случају интервенције надлежних државних органа на цене основних 

животних намирница, вршиће се у складу са извршеним интервенцијама. 

Промењене , нове цене могу се примењивати  само на будуће испоруке, односно 

примењивање ће се од зана за закључења Анекса уговора  којим ће се регулисати 

промена цена.          
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Уколико уговорне стране не постигну споразум о промени цена, у смислу става 1 и 3 

овог члана, тако да једна од уговорних страна  једнострано  откаже уговор ,отказни рок 

износи 8 дана. 

                                                           РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 11. 

Купац се обавезује да  ће  плаћање вршити Продавцу, након испоруке, према 

испостављеним фактурама, у року до   ______ дана по пријему фактуре. 

 

Купац задржава право, да у изузетно оправданим случајевима, плаћање изврши у року 

који је дужи или краћи од рока дефинисаног у ставу 1. овог члана, сагласно приливу 

средстава из буџета РС. 

К В А Л И Т Е Т 

Члан 12. 

Продавац се обавезује да производе из предмета овог уговора испоручује Купцу  са 

квалитетом и одговарајућом пратећом документацијом прецизираним у конкурсној 

документацији. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Члан 13. 

Квантитативни и квалитативни – органолептички  преглед испоручених количина 

вршиће се код сваке испоруке извршене према диспозицији купца, у магацинима 

Купца. 

Члан 14. 

Контрола уговореног квалитета производа  из предмета овог уговора, вршиће се за све 

време важења овог Уговора, од стране овлашћене инситуције, по диспозицији купца,  а 

на терет Продавца. 

Члан 15. 

Структуре, рецептуре и узорке које Продавац током трајања овог уговора сачини за или 

у име купца у циљу обезбеђења квалитета и  контроле квалитета утврђеног у 

конкурсној документацији и гарантованог у усвојеној понуди, Продавац може 

презентирати директору сектора Студентских ресторана Купца, односно лицу које 

купац писмено овласти за то. 

ТРАНСПОРТ 

Члан 16. 

Продавац се обавезује да транспорт производа из предмета овог уговора  врши 

сопственим возилом, у паковању прецизираном у конкурсној документацији ЈН бр. 

 Д-15/14 партија 4.УЉЕ, МАРГАРИН , МАЈОНЕЗ. 

   НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 17. 

Испоруку УЉА, МАРГАРИНА , МАЈОНЕЗА Продавац врши сукцесивно ФЦЦО 

истоварено у  магацинима у објектима Купца, а по диспозицијама Купца, датим у 

конкурсној документацији ЈН бр.Д-15/14, партија  4.УЉЕ, МАРГАРИН , МАЈОНЕЗ 

која је дата у прилогу овог уговора и чини његов саставни део. 
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 Продавац се обавезује да уз сваку испоруку достави доставницу са тачним подацима о 

врсти робе, количини,цени, као и наведеним датумом и местом испоруке. 

 

Продавац се обавезује  да уз сваку испоруку достави уверење о здравственој 

исправности робе. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 18. 

Уговор се закључује на  период од 12 месеци од дана његовог обостраног потписивања  

, с тим да свака уговорна страна задржава право једностраног, отказа уговора, уз 

отказни рок од 8  дана, од дана достављања писменог отказа  уговора. 

Члан 19. 

Саставни део овог уговора чине:  

-Конкурсна документација Наручиоца  ЈН. бр.Д-15/14 - ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ, ПАРТИЈА 4 . УЉЕ, МАРГАРИН , МАЈОНЕЗ  

 

-Понуда понуђача број ___________ од _____________2014. године  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

На сва питања  која  нису  регулисана овим уговором  примењиваће  се Закон о 

облигационим односима.  

Члан 21. 

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који настану током трајања овог  уговора 

решавати првенствено мирним путем, а у случају спора, надлежан је Привредни  суд у 

Београду. 

Члан 22. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава 

Купац, а 2 (два) Продавац. 

Члан 23. 

Уговор се сматра закљученим  и примењиваће се од дана потписивања обе уговорне 

старне.  

Даном закључења уговора, Купац започиње доставу требовања и диспозиција за 

испоруку  предметних производа Продавцу. 

 

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ              ПОНУЂАЧ 

   ЦЕНТАР «БЕОГРАД»           Д И Р Е К Т О Р   

        Д И Р Е К Т О Р       

________________________    ____________________ 

    /Милован Петровић/ 
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