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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 

ПРОСЕЧНА 

МЕСЕЧНА 

ПОТРОШЊА 

ПРОСЕЧНА 

ГОДИШЊА 

ПОТРОШЊА 

1. 

Индустријски колач- 

Чоколадна 

наполитанка 

ком. 25.000 
 

250.000 

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. 
 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: ДВА ПУТА НЕДЕЉНО.ДОСТАВНА МЕСТА :      СПИСАК 

ИСТОВАРНИХ МЕСТА у Прилогу  2.ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ : 7,00–9,00 часова 

НАЧИН ПАКОВАЊА: транспортне кутије до 10 кг/кут.НАЧИН ИСПОРУКЕ: ФЦЦО 

магацини купца – истоварено. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  

-ЧОКОЛАДНА НАПОЛИТАНКА -  нето тежина 50 г,  

-са укусом лешника и преливом од млечне чоколаде– паковано, појединачно у алуминијуској 

фолији,  

-са млечним филом – прелив од млечне чоколаде у алуминијумској фолији;  

-са какао филом   – прелив од млечне чоколаде, у алуминијумској фолији  

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. 
     -  Правилник о квалитету и другим захтевима за кекс, фине пекарске производе, жита за 

доручак и снек производе . 

3.   УЗ СВАКУ ИСПОРУКУ ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ : 

- Декларацију, Потврда или изјава о здравственој исправности 


