
На основу чл. 32., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1/05/5-1 од 25.11.2013. године, 

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 (у 

даљем тексту: наручилац) упућује 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈН број 11/13 

Набавка добара – хране, за исхрану ученика у току 2014. године 

 

1. Наручилац: 

Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Нови Сад, Епископа Висариона бр. 3 

 

ПИБ: .......................................100277842 

Матични број: ......................  08066213 

Текући рачун: ........................ 840-125661-87 

Телефон/факс: ........................ 021/422-784 

Контакт особа: Саша Анђелић, Драгица Самарџић  

 

Интернет страница: www.dombrankovokolo.rs 

E-mail: office@hostelns.com 

 

2. Врста наручиоца: установа ученичког стандарда 

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

4. Предмет јавне набавке: добра и то: 

Храна – за исхрану ученика у току 2014. године 

Назив и ознака из ОРН: 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи 

5. Набавка је обликована у 11 партија, и то: 

1. Sveže meso (svinjsko, juneće), 

            Naziv i oznaka iz ORN:  15113000 - Свињетина 

   15111100 - Јунетина 

2. Pileće meso, 

           Naziv i oznaka iz ORN:   15112130 - Пилеће месо  

            3. Производи од свињетине  

                Naziv i oznaka iz ORN:                  15131400 - Производи од свињетине  

4. Sveža i smrznuta riba, 

           Naziv i oznaka iz ORN:   15211100 - Свежи рибљи филети 

15221000 - Смрзнута риба 

5. Mlečni proizvodi, 

            Naziv i oznaka iz ORN:   15500000 - Млечни производи 

6. Jaja, 

           Naziv i oznaka iz ORN:   03142500 - Јаја 

7. Хлебни производи, свежа пецива и колачи  

Naziv i oznaka iz ORN: 15810000 - Хлебни производи, свежа пецива и                        

колачи 
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8. Sveže povrće i voće, 

           Naziv i oznaka iz ORN:   03220000 - Поврће, воће и коштуњаво воће 

9. Smrznuto povrće i voće, 

            Naziv i oznaka iz ORN:   15331170 - Смрзнуто поврће 

15896000 - Дубоко смрзнути производи 

10. Konzervisano voće i povrće 

              Naziv i oznaka iz ORN:   15332400 - Конзервисано воће 

15331400 -Конзервисано поврће и/или поврће у         

конзерви 

15331470 - Кукуруз шећерац 

11. Разни прехрамбени производи  

               Naziv i oznaka iz ORN:   15800000 - Разни прехрамбени производи 

 

6. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума:  

- Понуђена цена, ...................... број бодова 70     

- Период немењања цена, ....... број бодова  30 

 

7. Преузимање конкурсне документације: 

- са портала Управе за јавне набавке: .................... портал.ујн.гов.рс 

- са интернет адресе Наручиоца: ............................ www.dombrankovokolo.rs 

 

8. Начин подношења понуде и рок: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и 

број телефона, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група 

понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, 

Епископа Висариона бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Храна, ЈН 

бр 11/13, партија број __________________ - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

10.01.2014. године, до 11,00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Све благовремено приспеле понуде биће јавно отворене у присуству заинтересованих 

лица и Комисије за јавне набавке, последњег дана истека рока за подношење понуда, 

односно 10.01.2014. године, у 11,30 часова, јавно, у великој сали (1. спрат) Дома ученика 

средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, Епископа Висариона бр. 3. 
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10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Јавном отварању понуда могу присуствовати и активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 

Представник понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за 

јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено потписом 

и печатом овлашћеног лица. 

 

11. Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда. 

 

12. Адреса и интернет адреса државног органа или организације где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

 

- Пореске обавезе: 

Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и привреде, Република Србија), 

ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs. 

 

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о 

адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне 

самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 

 

- Заштита животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића 

27а, 11160 Београд, Република Србија,  

Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs 

 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, ул. 

Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија,  

Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat  

 

- Заштита при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија, 

Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs 

 

Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република 

Србија, 

Интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm 

 

 

 

 


