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Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ 

Адреса: Немањина бб 

Место: Чачак 

Број: ЈН 4/2019 
   

 

На основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 , 

14/15 и 68/15), Предшколскa установа „Моје детињство“  упућује: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: 

НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 
 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак 

Адреса наручиоца: Немањина бб, 32000 Чачак 

Интернет страница наручиоца:  www.mojedetinjstvo.edu.rs 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. 

Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) – Спроводи се ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
Врста предмета: Добра. 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: 

Опис предмета набавке:  Предмет набавке број 4/2019 су Намирнице за исхрану деце за 

потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак ( једногодишње потребе).  

Назив и ознака из општег речника набавки: 
CPV 15612210-кукурузно брашно,15831200-бели шећер, 15612100-пшенично брашно, 15312100-инстант кромпир пире, 15411100-биљна 

уља, 15614100-пиринач дугог зрна, 15800000-разни прехрамбени производи, 15613300-производи од житарица, 15851100-некувана 

тестетина, 15842100-чоколада, 15626000-пудинг у праху, 15841400-заслађени какао прах, 15842200-чоколадни производи, 03142100-мед, 
15872200-зачини, 15872400-со, 15871110-сирће и слични производи, 15899000-прашак за пециво, 15872300-зачинско биље, 15412100-

животињске масти, 15865000-биљни чајеви, 15811100-хлеб, 15898000-квасац, 15612500-пекарски производи, 03142500-јаја, 15511100-

пастеризовано млеко, 15551300-јогурт, 15541000-стони сир, 15545000-сирни намази, 15512100-павлака, 15544000-тврди сиреви , 15530000-
маслац, CPV 15111100-јунеће месо, CPV 15112130-пилеће месо, 15131220-сланина, 15131410-шунка, 15131200-сушено, усољено, димљено 

или зачињено месо, 15200000 припремљена и конзервисана риба, 15241400-туна у конзерви, 15897200-производи у конзерви, 15332230-

мармеладе,15890000-разни прехрамбени и осушени производи, 03212100-кромпир,03221410-купус, 03221210-пасуљ, 03221300-лиснато 

поврће, 03221310-зелена салата, 03221340-спанаћ, 032221230-паприка, 03221240-парадајз, 03221100-коренасто и кртоласто поврће, 

03221113-црни лук, 03221270-краставци, 03221250-тиквице, 03221420-карфиол. 03221112-шаргарепа,03221111-цвекла,03221430-броколи, 

03222321-јабуке, 03222332-брескве, 03222322-крушке, 03222340-грожђе, 03222210-лимун, 03222220-поморанџе, 03222110-банане, НА07- 
храна без глутена- брашно, макароне,фида за супу, вегета, прашак за пециво, квасац суви, пудинг, кекс,парадајз пире,гриз. 

Предмет јавне набавке је обликован у 14 партија: 

I  партија – КРИСТАЛ ШЕЋЕР, БРАШНО, КРОМПИР ПИРЕ И СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ  

II  партија – КОЛОНИЈАЛНА РОБА И ДРУГЕ НАМИРНИЦЕ  

III  партија – ХЛЕБ, КОРЕ И КВАСАЦ 

 IV  партија – ЈАЈА  

V  партија – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

VI  партија – СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ МЕСО 

VII  партија- СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ МЕСО 

http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15200000-0')
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VIII  партија– МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ  

IX партија - РИБЉИ ПРОИЗВОДИ 

 X партија – КОНЗЕРВИРАНО, СМРЗНУТО И СУШЕНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ  

XI партија – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ  

XII партија – СВЕЖЕ ВОЋЕ  

XIII партија – ЈУЖНО ВОЋЕ  

XIV партија – БЕЗГЛУТЕНСКИ ПРОИЗВОДИ   
 Укупна процењена вредност јавне набавке је 18.465.265,00 динара без ПДВ-а, а по партијама: 

I  партија – 1.089.100,00 динара без ПДВ-а 

II  партија –1.351.130,00 динара без ПДВ-а 

III  партија –945.440,00 динара без ПДВ-а 

IV  партија –638.000,00 динара без ПДВ-а 

V  партија –4.446.030,00 динара без ПДВ-а 

VI  партија – 4.440.500,00 динара без ПДВ-а 

VII  партија- 714.400,00 динара без ПДВ-а 

VIII партија – 1.110.300,00 динара без ПДВ-а 

IX партија – 127.800,00 динара без ПДВ-а 

X партија – 488.450,00 динара без ПДВ-а 

XI партија –2.128.770,00 динара без ПДВ-а 

XII партија – 366.500,00 динара без ПДВ-а 

XIII партија – 538.000,00 динара без ПДВ-а 

XIV партија- 80.845,00 динара без ПДВ-а 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора за јавну набавку добара бр. 4/2019–Намирнице за исхрану 

деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње 

потребе)  донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако што ће се 

упоређивати понуђене укупне цене по партијама (без ПДВ-а), дате у Обрасцу понуде, 

рангирањем прихватљивих понуда.  

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок  важења понуде. 

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.   

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: 

portal.ujn.gov.rs и са интернет странице наручиоца:  www.mojedetinjstvo.edu.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколска 

установа „Моје детињство“ у Чачку, улица Немањина бб, 32000 Чачак (вртић „Мали 

капетан“), са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 4/2019–

Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак (једногодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
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и име особе за контакт и е-mail адресу. 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 

понуда је 14.02.2019. године до 12.00 часова.  

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. Као таква, биће неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Место , време и начин отварања понуда: 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама 

наручиоца Предшколска установа „Моје детињство“ у Чачку, улица Немањина бб 

(вртић „Мали капетан“). 

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 14.02.2019. године са почетком у 

12.15 часова. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници 

понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за 

јавну набавку пре отварања понуда. 

 

Рок за доношоње одлуке: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  

дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.  

 

 

Лице за контакт: 

Ана Станић, Тел/Факс: 032/347-534  /064/20-10-330 

                                        e-mail: pu.mojedetinjstvo@gmail.com 

 
 


