
На основу Позива за достављање понуда у поступку набавке на коју се Закон не 

примењује, број 404-17/2022-IV-00 од 02.02.2022. године, чији је предмет набавка 

прехрамбених производа и средстава за рад за потребе бифеа, достављамо: 

 

ПОНУДУ 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

Назив понуђача:    _      

Седиште и адреса понуђача:                                                                                                            

Матични број:   , ПИБ:   _     

Текући  рачун:  ,  Телефон:    ; код  пословне 

банке   , кога заступа 

  , (у даљем тексту: Привредни субјект). 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА: 

 

Назив артикла Јединица 

мере 

Оквирне 

количине 

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 (2*3) 6 (2*4) 

Чај 

(зелени,камилице, 

нане, хибискуса 

бруснице,) , 

паковање од 20 

филтер кесица у 

кутији, грамажа 

кутије минимално 
25 грама 

Кутија 300     

Воћни чај 
(са укусом јабуке 

и цимета, јагоде,и 

др..) Milford, 

паковање од 20 

филтер кесица у 

кутији, или 

„одговарајући“ 

Кутија 50     

Црна кафа- 

млевена 

“Бонито“или 

“одговарајућа” 

Kг 200     

Мокате кафа 2 in 1 

(24 кесице) или 

“одговарајућа” 

Паковање 150     

Шећер коцке 1кг Кг 150     

Ситан шећер у 
паковању од 1кг 

Кг 10     

Газирани сокови- 
coca-cola, 

Пакет 6*2 100     



оригинал грамажа 

2 литра или 

“одговарајућа” 

      

Газирани сокови 

Фанта, оригинал, 

грамажа 2 литра 

или„одговарајућа“ 

Пакет 6*2 50     

Минерална вода 

природна-Роса, 

оригинал грамажа 

1,5 л или 

„одговарајућа“ 

Пакет 

6*1,5 

100     

Минерална вода – 

газирана-Врњци, 

оригинал грамажа 

2 л. или 

„одговарајућа“ 

Пакет6*2 100     

Густи сок од 

брескве- Ла Вита, 

грамажа 2л или 

„одговарајући“ 

Паковање 

од 6*2 

50     

Бистри сок од 

боровнице, јабуке, 

шумско воће -Ла 

вита, грамажа 2л 

или 
„одговарајући“ 

Паковање 

од 2*6 

80     

Минерaлна вода- 

роса природна, 

грамажа 0,33л или 
„одговарајући“ 

Пакет 

24*0,33 

12     

Минерална вода – 

газирана- Књаз 

Милош, стаклена 

амбалажа грамажа 

0,25л или 
„одговарајући“ 

Пакет 

24*0,25 

12     

Неxт наранџа 

премиум , 

стаклена  

амбалажа грамажа 

0,2 л или 
„одговарајући“ 

Пакет 

24*0,2 

12     

Неxт  шумско 

воће, стаклена 

амбалажа,грамажа 

0,2л или 

„одговарајући“ 

Пакет 

24*0,2 

12     

Пелинковац Горки 

лист 0.7 л или 
„одговарајући“ 

Комад 20     



Виски Ballantines 

0.7 л или 
„одговарајући“ 

Комад 20     

Виски Jack 

Daniels 0.7 л или 
„одговарајући“ 

Комад 20     

Воћна ракија 

кајсија 0.7 л или 
„одговарајућа“ 

Комад 20     

Салвете у боји 2 

слоја , паковање 

од 100 комада, 

величина најмања 
33x33 

Паковање 12     

Чачкалице- 

дрвене, пластична 

кутија од 100 

комада 

Паковање 5     

Пластичне чаше 

ПВЦ од 0,2 

паковање од 100 

ком 

Паковање 12     

Пластичне чаше 

ПВЦ од 0,1 

паковање од 100 

ком 

Паковање 5     

Пластичне 

виљушке 

паковање од 

100ком 

Паковање 12     

Пластичне 

кашичице за 

служење уз кафу 

или чај ( паковање 

од 1000 комада) 

Паковање 5     

Пластични 

тањирићи –бели 
1/100 ф 210 мм 

Паковање 12     

Картонски 

тањирићи- Т3 
1/25 

Паковање 12     

Стаклене чаше од 
2 дц 

Комад 30     

Шоље за чај - 
керамичке 

Комад 30     

Шоља за кафу 
керамичке 

Комад 30     

Сервис шољица за 

кафу са тацном – 

керамичке 

Сервис 2     



Укупна цена за прехрамбене производе за потребе 
бифеа и средства за рад бифеа износи без ПДВ-а. 

 

Укупна цена за прехрамбене производе за потребе 
бифеа и средства за рад бифеа са ПДВ-ом. 

 

Рок испоруке ( највише 2 дана):  

 

Место испоруке добра: 

Фк-о магацин наручиоца, на адресу 

наручиоца: Општинска управа 
Општине Рача Ул. Карађорђева, бр. 48 

Рок важења понуде (минимун 30 дана) уписати у 
празно поље. 

 

Рок плаћања 45 дана од дана достављања фактуре 
 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 

спецификацији. 

Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених 

добара, с тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама 

које не могу бити више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности 

уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења 

Понуђача о промени количина. 

Изузетно, у случају да се у току реализације уговора укаже потреба за добрима која нису 

наведене у техничкој спецификацији Наручиоца односно понуди Понуђача, Наручилац 

задржава право да набавку тих добара изврши на основу предметног уговора, Наручилац 

задржава право да набавку тих добара изврши на основу предметног уговора, по ценама из 

званичног ценовника Понуђача, на основу писмене сагласности Наручиоца на понуду 

Добављача, по погледу врсте, количине, квалитета и цене, али искључиво до назначене 

вредности уговора. 

Наручилац не преузима обавезу да набави сва добра наведена по каратеристикама и 

количинама у техничкој спецификацији односно понуди Понуђача. 

 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПРЕВОЗ И ЧУВАЊЕ: 

 

Производи морају бити у оригиналној амбалажи произвођача са прописаном декларацијом. 

Амбалажа производа треба да обезбеди заштиту производа од спољних утицаја и оштећења и 

да омогућава да производи садрже својствене органолептичке особине у декларисаном року 

употребе и мора бити у складу са одредбама Закона о здравственој исправности предмета 

опште употребе («Сл.гласник бр, 92/11) и пратећим подзаконским актима из ове области. 

Декларација обавезно мора да садржи датум производње, рок трајања,назив и седиште 

произвођача и друге податке у складу са Правилником о деклерисању, означавању и 

рекламирању хране („Сл. Гласник РС“ бр. 19/2017, 16/2018 и 118/2020) и свим важећим 

прописима из ове области. 

На индивидуалним и транспортним паковањима је обавезна прописана декларација. 

Амбалажа је неповратна. 
 

Број понуде: _                                  

Датум:    

 

 
М.П. 

 
Понуђач 

 
 

(потпис овлашћеног лица) 
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