
На основу Позива за достављање понуда у поступку набавке на коју се Закон не 
примењује, број 404-18/2022-IV-00 од 02.02.2022. године, чији је предмет набавка 
кондиторских производа, 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 
пдвом 

Улупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са 
пдв-ом 

 1 2 3 4 5(2*3) 6(2*4) 
Млечне 
чоколадице 
(пуњене 
карамелом, 
кокосом, 
боровницом ...) 
30 гр „Киди“ или 
„одговарајућа“ 

Комад 

15,00 

    

Млечне 
чоколадице са 
нугатом или 
карамелом 42-48 
гр “Марс” или 
„одговарајућа“ 

Комад 

15,00 

    

Млечне 
чоколадице 
пуњене 
кикирикијем до 
55 гр “Сникерс” 
или 
„одговарајућа“ 

Комад 

15,00 

    

Десерт на бази 
жита 25 гр без 
прелива 
“Бонжита“, или 
„одговарајућа“ 

Комад 

15,00 

    



Колач са какао 
преливом 105 гр, 
трајни слатки 
колач, “Манч-
мелоу” или 
„одговарајућа“ 

Комад 

12,00 

    

Чоколада млечна 
Milka  минимум 
300гр или 
„одговарајућа“ 

Комад 

12,00 

  
 
 
 
 

  

Чоколадне 
бананице-
пенасти 
производ са 
чоколадним 
преливом 20-25 
гр   

Комад 

12,00 

    

Слани чипс без 
додатака 180 гр  
Марбо или 
„одговарајући“ 

Комад 

12,00 

    

Слани штапићи 
пуњени 
кикирикијем  230 
гр “Пардон” или 
„одговарајући“ 

Комад 

12,00 

    

Флипс са укусом 
кикирикија 250 
гр Смоки  “Соко 
штарк” или 
„одговарајући“ 

Комад 

12,00 

    

Кикирики 
пржени 195 гр  
Марбо  или 
„одговарајаћи“ 

Комад 

12,00 

    

Млечна чоколада 
са лешником 
„Милка“ од 300 
гр. или 
„одговарајућа“ 

Комад 

10,00 

    

Млечна чоколада  
„Најлепше 
жеље“од 250гр. 
или 
„одговарајућа“ 

Комад 

10,00 

    

Еуро desert 
Svislain od 
160гр.или 
„одговарајућа“ 

Комад 

10,00 

    



Воћне бонбоне 
карамеле- 
Пионир 
паковање од 500 
гр или 
„одговарајуће“ 

Паковање 

12,00 

    

Карамела 
лешник“Пионир“ 
паковање од 500 
гр.или 
„одговарајуће“ 

паковање 

12,00 

    

Негро-тврдо 
пуњене од 500 
гр. или 
„одговарајуће“ 

Паковањe 

12,00 

    

Бомбоњере 
„Раффаело“ 230 
гр или 
„одговарајуће“ 

Паковање 

10,00 

    

Бомбоњере 
Атлантис 200гр 
или 
„одговарујуће“ 

Комад 

10,00 

    

Бомбоњере 
Ferero Roser 
200gr или 
„одговарајуће“ 

Комад 

10,00 

    

Бомбоњере 
Ferero Roser 375 
gr или 
„одговарајуће“ 
 

Комад 

10,00 

    

Бомбоњере 
бајадера 300гр 

Комад 
10,00 

    

Бомбоњере 
ледене коцке 200 
гр 

Комад 
10,00 

    

Бомбоњере  
Merci  
250g  или 
„одговарајућа“ 

Комад 

10,00 

    

Бомбоњере 
Toffifiee 200gr 
или 
„одговарајући“ 

Комад 

10,00 

    

 
 
 
 
 
 
 



Укупна цена за кондиторске производе износи без 
ПДВ-а. 

динара 

Укупна цена за кондиторске  износи са ПДВ-ом. динара 
 
Рок испоруке ( највише 2 дана): 

 
____________________календарска дана 

 
Место испоруке добра: 

Фк-о магацин наручиоца, на адресу 
наручиоца: Општинска управа Општине 
Рача,. Ул. Карађорђева, бр. 48 

Рок важења понуде (минимум 30 дана)  календарских дана 
 
 
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: ___________________                                        Понуђач 

                       М.П.  
                                                                                  ________________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 


