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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  

  

 

            1. Предмет набавке бр. 7 означне као 1.1.2-д/2020 је набавка добара – набавка 

намирница и прехрамбених производа за ђачку кухињу,  на основу члана 27. став 1. 

тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) за потребе 

ОШ „Милан Мијалковић“ Јагодина за 2020.годину. 

 

2. Право учешћа имају сва заинтересована и позвана правна и физичка  лица 

која су регистрована за предметну делатност и испуњавају услове за предметну 

набавку. 

 

3. Понуђачи су у обавези да своје понуде дају према приказаним потребама у 

Прегледу понуда датог у прилогу овог позива и да их доставе до 25.09.2020. године до 

14:00 часова.  

 

4. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су производи животињског порекла, месо и месни 

производи 1510000, млечни производи 15500000, сокови од воћа и поврћа 15320000; 

прерађено воће и поврће 15330000; животињска или биљна уља и масти 15400000; 

млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000; шећер и сродни 

производи 15830000; какао, чоколада и слаткиши 15840000; тестенине 15850000; кафа, 

чај и сродни производи 15860000; зачини и зачинска средства 15870000; разни 

прехрамбени и осушени производи 15890000; житарице, кромпир, поврће, воће и 

коштуњаво воће 03200000, ВА 04 - свеже, јаја 03142000. 

 

 

 

 
Предмет ЈН Технички опис Количина 

ВИРШЛЕ 
ПИЛЕЋЕ - РИНФУЗ 

Паковање 4/1-200 грама 
Сепарисано пилеће месо 68%, вода, масно ткиво, протеини од 

соје, скроб, со, зачини, арома дима, емугулатори, конзерванс-

вакумирани производ. 

150 кг 

СТИШЊЕНА 

ШУНКА У ОМОТУ 

Пакована у омоту од комада меса свињског бута свако 
паковање мора имати декларацију са датумом производње и 
роком употребе. Паковање од 1,5 - 2 кг. 
Свако паковање мора имати декларацију са датумом  
производње и роком употребе. 

150 кг 

ПИЦА ШУНКА У 

ОМОТУ 

Свињско уситњено месо од бута 1 категорије и зачини  
Свако паковање мора имати декларацију са датумом  
производње и роком употребе. 

50 кг 

ЧАЈНА КОБАСИЦА 

Трајна-свињско уситњено месо и зачини 

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

40 кг 
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РОШТИЉСКА 

КОБАСИЦА 

Свињско месо 2 и 3 категорије, јунеће месо, вода, 

беланчевинасти производи од соје, со, зачин, декстроза, ароме 

и конзерванс.  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

50 кг 

ПЕЧЕНИЦА 

(Одг. Yuhor, Carnex, Neoplanta)  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

10 кг 

СУВИ ВРАТ 

(Одг. Yuhor, Carnex, Neoplanta)  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 
10кг 

СЛАНИНА 

(Одг. Yuhor, Carnex, Neoplanta)  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 
10кг 

ЧВАРЦИ 

(Одг. Yuhor, Carnex, Neoplanta)  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

10кг 

МЛЕКО 

ДУГОТРАЈНО 

ТЕТРАПАК 

Паковање од 1,5 л. 

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

50 л 

ЈОГУРТ 

ЛИТАРСКИ 

Паковање од 1,5 л. 

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

50л 

ЈОГУРТ ЧАША 

Јогурт у пластичној чаши од 200мл. 

Свака чаша мора имати декларацију са датумом производње и 

роком употребе. 

1000 ком 

КРЕМ СИР 

Паковање од 1000 гр.  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

40 кг 

КИСЕЛА 

ПАВЛАКА 

20% млечне масти, пастеризована, јогуртна култура,протеини 

2,5 г, угљени хидрати 3,5 г, шећери 3-4 г, масне киселине 13 г.  

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

150 кг 

СИР СИТНИ 
(КРАВЉИ) 

Паковање 0,5кг -15% Млечне масти амбалажа – наменска за 

ову врсту робе, 

Свако паковање мора имати декларацију са датумом 

производње и роком употребе. 

300 кг 

КАЧКАВАЉ 
(КРАВЉИ) 

паковање 1/1 кг , полутврди полумасни сир са 35% млечне 

масти и 51% влаге у сувој материји, млеко, сирило, со., уредна 

декларација, вакумирано паковање. 

150 кг 

МАРМЕЛАДА 

мешана, паковање 3/1 
(воћна каша 69%, бресква 20%, шљива 11%, шећер, глукозни 

сируп, средство за желирање). 

70 кг 

УЉЕ 

јестиво рафинисано уље сунцокрета ( 100 % чисто 

сунцокретово уље ) 

паковање од 1 литра. 

 

300 л 

МАРГАРИН 

паковање 500 гр. Витаминизирани стони маргарин 

Хидрогенизована биљна маст, палмино уље, сунцекротово 

уље, со сојин лецитин, конзерванс арома. 

 
50 кг 
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БРАШНО 

Т-500 

Квалитетна група B 
Пепео од 0,46% - 0,55%, Влага до 15% Степен киселости до 0,0 

3% паковање – од 25 кг оригинално паковање 

Свако паковање мора имати декларацију (датум и место 

паковања, рок трајања ). 

 

1500 кг 

КУКУРУЗНО 

БРАШНО 

Паковање по 500 г 

Свако паковање мора имати декларацију (датум и место 

паковања , рок трајања ). 

 

100 кг 

ИНТЕГРАЛНО 

БРАШНО 

Пшенични интегрално брашно Паковање од 1 кг 

Свако паковање мора имати декларацију (датум и место 
паковања , рок трајања ). 

100 кг 

КОКОСОВО 

БРАШНО 

Свако паковање мора имати декларацију (датум и место 

паковања , рок трајања ). 
5 кг 

ЈАЈА 

Класа А –време трајности 7 дана-паковање стандардно- колете 

и картонска кутија са  декларацијом  о  класи,  датумом 

паковања и року трајања. 

1500 ком 

ШЕЋЕР У ПРАХУ 
Паковање 250 гр. 
састојци : шећер, скроб и угљени хидрати. 

50 кг 

ШЕЋЕР  

(КРИСТАЛ БЕЛИ) 
Кристал бели  - ситни паковање по 50кг Квалитет EWG II. 200 кг 

ВАНИЛИН 
ШЕЋЕР 

Састојци: шећер маx 99%, ванилин кристал мин.1% 
Паковање кесице НТТО 10 гр. 

100 ком 

ВЕГЕТА 

паковање 1 кг 
со 58,5%, шећер, сушено поврће 10,5% (шаргарепа, пашканат, 

црни лук, корен целера и першун), појачивач ароме 9%. 

1 кг 

СО КУХИЊСКА 
 ситна, евапорисана -јодирана со паковање: 1кг. 

садржај: 99 – 99,5% чистог NaCl, јод 15-23 мг/кг. 
100 кг 

ОРИГАНО 
Уситњени зачин, паковање: кесица од 3 гр. Свако паковање – 

декларација са датумом паковања и роком трајања. 
50 ком 

ЦРВЕНА 

ПАПРИКА 

СЛАТКА 
МЛЕВЕНА 

Паковање од 200гр. 
Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 
1 кг 

ШАМПИЊОНИ Свеже – 1. класа. 10 кг 

ЦРНИ ЛУК Свеже – 1. класа. 10 кг 

БИБЕР ЦРНИ 

МЛЕВЕНИ 
Паковање кесица 10 гр. 100 ком 

КОРЕ ЗА ПИТУ 

Паковање ½ кг- средње затворена пластична кеса ; 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

300 кг 

ЦИМЕТ 
Млевени, паковање:кесица од 10 гр. Свако паковање – 

декларација са датумом паковања и роком трајања. 
80 ком 

ОРАСИ МЛЕВЕНИ Паковање 500 г. 5 кг 

КВАСАЦ 
ПЕКАРСКИ 

Свеж, Садржај суве материје мин.28 % 
Паковање – 0,5 кг Свако паковање –декларација са датумом 

паковања и роком трајања . 
110 кг 

ПРАШАК ЗА 

ПЕЦИВО 

Кесица 12г, састојци средства за дизање теста (натријум- 

хидрогенкарбонат, динатријум-дифосфат), скроб 

садржај кесице развија мин.2 гр.активног CO2 довољно за 0,5 

кг брашна. 

100 ком 

СОДА 
БИКАРБОНА 

Паковање 1 кг, средство за надизање теста 2 кг 
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ПИРИНАЧ 

Глазирани, прва класа окргло ољуштено зрно, беланчевине 

7,19г, угљени хидрати 78,71г, масти, декларација -датум 

паковања и рок употребе 
Паковање 1/1 кг. 

25 кг 

ПШЕНИЧНИ ГРИЗ 
Тип 400, ситан, Маст 1,3 г, угљени хидрати 17 г, шећер 11 г, 

протеини 2,5 г, со Тип 400, ситан. 
10 кг 

ПУДИНГ 
масти 1,5г, угљени хидрати 18г, шећер 11г, протеини 2,7 г, со, 
арома чоколаде,паковање по 1кг. 

50 кг 

СЕМЕНКЕ БУНДЕВЕ 
Печене слане, очишћене.  
Свако паковање – декларација са датумом паковања и роком 
трајања. 

4 кг 

СЕМЕНКЕ 

СУНЦОКРЕТА 

Печене слане, очишћене. 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

4 кг 

СЕМЕНКЕ ЛАНА 
Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 
4 кг 

СУСАМ Паковање ринфуз 5 кг. 10 кг 

КЕЧАП 
Благи од концентрата парадајза, без глутена.  

Паковање 1л. 
200 л 

СЕНФ Паковање од 500 гр. 2 кг 

ЧОКОЛАДА ЗА 

МЕШАЊЕ 

Паковање 100 гр, природно, без глутена, 5% сувих немасних 

какао делова и мин. 5% масне суве материје млека, црна. 
50 кг 

КАКАО КРЕМ 

Паковање 900 кг – мешавина млечног и какао крем производа; 

састојци: шећер, биљна маст, уље, сурутка у праху, сојино 

брашно, какао прах, обрано млеко у праху, сојин леситин, 

ароме 

Свако паковање – декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

10 кг 

ЧОКОЛАДНИ 

ПРЕЛИВ ТОПИНГ 

Састав: шећер, како прах мин 50%, какао маслац.  

Паковање од 400 гр. 
10 ком 

ЧОКОЛАДНИ 

НАПИТАК У ПРАХУ 

Састав: шећер, како прах мин 20%. Паковање од 200 гр. 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

5 кг 

МЕД Паковање од 1 кг 3 кг 

МЛЕВЕНИ КЕКС Одговарајуће: Плазма, Бевита. 50 кг 

ИНСТАНТ ПИРЕ 

Састојци: кромпир, антиоксиданси, масти 1,7 г, засићене 

киселине 0,7 г, угљени хидрати 73,1 г, шећер 0,5 г, протеини 7 

- 8 г. протеини 2 гр, масти 2,5%, угљени хидрати 14%, 

паковање 

120 гр. 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

5 кг 

МАЈОНЕЗ 
Масти до 770 г, угљени хидрати 26 г, шећер 21 г, протеини 11 

г, жуманце 60 г, сирће сенф, арома, со. 
30 кг 

ЛИСНАТЕ ПАШТЕТЕ 

– ПРАЗНЕ 

Паковање 1 кг - смрзуте, затворена пластична кеса 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

800 ком 

ЛИСНАТЕ ПАШТЕТЕ 

– СИР 

Паковање 1 кг - смрзуте, затворена пластична кеса 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

800 ком 

ЛИСНАТЕ ПАШТЕТЕ 

– КРЕМ 

Паковање 1 кг - смрзуте, затворена пластична кеса 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

800 ком 
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ПОМФРИТ 

Паковање 1 кг - смрзуте, затворена пластична кеса 

Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

10 кг 

КРЕМ БАНАНИЦЕ 
Свако паковање –декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 
2000 ком 

МЛЕКО У ПРАХУ 

Паковање 200 гр – замена за млеко. Састојци: лактоза, биљне 

масти и млечни протеини. 

Свако паковање – декларација са датумом паковања и роком 

трајања. 

20 кг 

ЈАБУКА Ајдаред или одговарајућа, Свеже, 1. класа. 100 кг 
БАНАНА Свеже, 1. класа. 100 кг 
МАНДАРИНА Свеже, 1. класа. 100 кг 
ПОМОРАНЏА Свеже, 1. класа. 100 кг 
ЛИМУН Свеже, 1. класа. 100 кг 

ВИШЊА СМРЗНУТА Паковање од 1 кг. 100 кг 

НЕГАЗИРАНИ СОК 

ЈАБУКА 
Паковање – тетрапак од 2л. 30 л 

НЕГАЗИРАНИ СОК 

БРЕСКВА 
Паковање – тетрапак од 2л. 30 л 

СОК МАЛИ СА 

ЦЕВЧИЦОМ 
Паковање – тетрапак са цевчицом од 200 мл. 100 ком 

ЧАЈ ОД КАМИЛИЦЕ 20/1 филтера. 50 ком 

ЧОД НАНЕ 20/1 филтера. 50 ком 

ВОДА Газирана природна минерална вода, паковање 2л. 50л 

 

 

НАПОМЕНА: 

Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 

важеће стандарде и да испуњавају услове у погледу здравствене исправности и 

безбедности за исхрану људи, а све у складу са важећим Законом о безбедности хране 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019). 

Превоз и пренос намирница се врше на начин којим се обезбеђује њихова 

здравствена и хигијенска исправност. 

Уколико је понуђач Велепродаја, исти мора доставити потврду произвођача о 

уведеном HACCP стандарду. 

 

5. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

5.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре (рок је дефинисан у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

Гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) коју понуђач испоставља на 

основу документа којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 
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5.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гаранција произвођача понуђених добара (намирнице и прехрамбени производи 

за ђачку кухињу) мора одговарати условима које Закон прописује за сваку ставку 

предметне набавке. 

 

5.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара Рок за испоруку: 

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 3 дана од дана када је роба 

поручена – требована. Наручилац задржава право да у изузетним ситуацијама, за мање 

количине добара, уз сагласност понуђача - добављача рок испоруке буде краћи од 3 

дана. 

 

Место испоруке: FCO магацин наручиоца – ђачка кухиња, улица Милунке 

Савић 1, Јагодина, сваког радног дана (понедељак – петак) у периоду од 07:00 до 14:00 

часова, а изузетно уз благовремено обавештавање добављача то може бити и субота 

односно недеља. 

Испорука добара је сукцесивна према требовању наручиоца. 

 

 

5.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

5.5. Захтев у погледу квалитета и количине добара 

 

Испоручена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 

важећим стандардима квалитета. Испоручено добро мора бити у складу са захтевима 

хигијенских и здравствених карактеристика. 

Квантитативни и квалитативни пријем добра намирнице и прехрамбени 

производи за ђачку кухињу врши лице које обавља послове сервирке према 

отпремници. 

Све приговоре на квалитет и квантитет робе наведено лице је дужно да достави 

добављачу одмах приликом пријема робе. 

О утврђеним недостацима испоручених добара сачиниће се записник и 

извршити одговарајућа рекламација добављачу. 

 Наручилац има право да коригује количине добара наведених у понуди 

понуђача, из оправданих разлога о чему је дужан да га благовремено обавести. 

 

6. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати. Изузетно до промене цене може доћи 

након закључења уговора, на начин дефинисан уговором 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 143. Закона. 
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7. Неблаговремене и некомплетне понуде као и понуде које нису у складу са 

позивом за подношење понуда неће бити разматране. 

 

8. Поднете понуде ће бити комисијски отворене одмах по истеку рока за 

подношење понуда. Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници 

понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. 

 

9. Директор ће закључити уговор са најповољнијим понуђачем најкасније у року 

од 8 дана од дана отварања понуда.   

          

10. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

 

11. Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

 

12. Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком:   

 

„НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ  

ЗА 2020. ГОДИНУ“ - „НЕ ОТВАРАТИ“, 

 

на адресу: ОШ „Милан Мијалковић“ Јагодина, ул. Милунке Савић бр.1 

  

      Контакт особа Ђорђе Алексијев, телефон 244-969 


