
     На основу чл. 32. и чл. 55. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 

РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 

4327-1/17 од 16.11.2017. године, наручилац Предшколска Установа  Чукарица, Београд, ул. 

Пожешка бр.28, као индиректни корисник буџетских средстава 

 

e-mail адреса: pravna.sluzba@pucvila.rs 

 

Објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

за јавну набавку –ДОБРА- Намирнице за исхрану деце за 2018.годину. 

 

Јавна набавка је обликована у више партија: ДА 

 

1. партија I - хлеба (полубели), коре  за питу (танке) и квасц (свеж пекарски)  

Шифра и општи речник (ОПН): 

15000000-8 храна, пиће, дуван и сродни производи; 15600000-4 млинарски производи, скроб и 

скробни производи; 15610000-7 млинарски производи; 15613000-8 производи од зрна житарица; 

15811000-6 хлебни производи;15811100-7 хлеб; 15898000-9 квасац;  

 

           2. партија II- Јаја «А» класе  

Шифра и општи речник (ОПН): 

    03142500-3-јаја   

           

                3. партија III- Јужно воће 

Шифра и општи речник (ОПН): 

03222220-1 – поморанџе; 03222240-7 – мандарине, 03222210-8 – лимун, 03222111-4 – банане 

 

               4. партија  IV- Свеже воће 

Шифра и општи речник (ОПН): 

03222321-9 –јабуке; 03222322-6 – крушке, 03222313-0 – јагоде, 03222332-9 – брескве;  

03222334-3 – шљиве; 03222340-8 – грожђе; 03222333-6 – трешње; 03222331-2 – кајсије 

15332180-9 – диње и лубенице 

 

               5. партија  V- Свеже поврће 

Шифра и општи речник (ОПН): 

03212100-1 – кромпир; 03221112-4 – шаргарепа; 03221430-9 – броколи; 03221410-3 – купус; 

03221113-1 – црни лук; 03221240-0 – парадајз; 03221270-9 – краставац; 03221230-7 – паприка; 

03221310-2 – зелена салата; 03221250 -3– тиквице; 03221420-6 – карфиол; 3221300-9-лиснато 

поврће; 03221110-0-коренасто поврће 

 
 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама, као и додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама 

који су ближе одређени конкурсном документацијом. 

 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са 

чланом  77. Закона о јавним  набавкама и условима из конкурсне документације. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 



 

Критеријуми за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Конкурсна документација се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки и 

наше интернет странице www.pucukarica.rs  до 05.12.2017. године до 08.30 часова.  

 

Понуде се могу поднети непосредно у пословним просторијама наручиоца на адреси 

Београд, ул. Пожешка бр. 28 у соби Правне службе или путем поште. 

Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуде може 

констатовати да се први пут отвара. 

Рок за подношење понуде је 05.12.2017.године до 08.30 часова.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 05.12.2017.године са почетком у 10.00 часова, у 

просторијама Секретеријата за образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије бр.1 

(18. спрат) , уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Јавно отварање по партијама и то следећом динамиком: 

 1. партија I - хлеб (полубели), коре  за питу (танке) и квасц (свеж пекарски) -10,00 часова 

  2. партија II- Јаја «А» класе - 10,30 часова 

        3. партија III- Јужно воће- 11,00 часова 

        4. партија  IV- Свеже воће -11.30 часова 

        5. партија  V- Свеже поврће- 12.00 часова 

 

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за јавну 

набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено код 

подносиоца понуде. 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 

Јелица Штрбац  

Е-mail: pravna.sluzba@pucvila.rs 

 

 

 

 


