
                  
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

              „Р А Д О С Т“ 

Број: 1517/1 

20. фебруар 2020. године 

Ч а ј е т и н а  

 

Предшколска установа „Радост'' Чајетина, Књаза Милоша 6, као наручилац (индиректни 

буџетски корисник), у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број ЈНВВ 01/2020, за 

набавку добара - намирница и прехрамбених производа, на основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона 

о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015),  

 

                                                                           Објављује        

       

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

За прикупљање понуда за јавну набавку велике вредности 

Врста поступка: отворени поступак 

(редни број ЈНВВ 01/2020) 

 

 

 

      Предмет јавне набавке: намирнице и прехрамбени производи. Јавна набавка је обликована у 

седам партија. 

Опис предмета јавне набавке: 

- партија 1 – млеко и млечни производи; 

- партија 2 – хлеб и производи од житарица; 

- партија 3 – свеже воће и поврће; 

- партија 4 – смрзнуто поврће; 

- партија 5 – јаја; 

- партија 6 – месо; 

- партија 7 – роба широке потрошње. 

Ознака из општег речника јавних набавки:15000000-храна. 

  За сву робу испорука је у просторијама наручиоца. Врсте и количине означене су у 

конкурсној документацији.  

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност 

обавезних услова, понуђач доказује достављењем следећих доказа уз понуду: 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

доказује се Изводом  из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре 

или  Потврда (Решење) Привредног или Трговинског суда. 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре доказује се  

а) Изводом из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а (за законског 

заступника односно понуђача који је физичко лице или предузетник) и  

б) Уверењем Основног суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) односно Уверењем Вишег суда (за 



кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година) - за 

правно лице. Физичка лица, односно предзуетници, не достављају овај доказ. 

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне даџбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији, доказује се 

Потврдом надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврдом надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације:  

-потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и  

-потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу 

локалних јавних прихода. 

 

4. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности, доказује се важећом дозволом 

надлежног органа. 

 

Уколико је понуђач  регистрован у јавном регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона 

о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

Нису предвиђени никакви додатни услови, у смислу члана 76. став 2. Закона о јавним 

набавкама, које понуђачи/подизвођачи морају да испуњавају. 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора бити 

издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на српски језик 

и оверена од стране судског тумача. 

Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним набавкама 

могу се достављати у неовереним копијама.  

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити  у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у  Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

У случају нејасноћа, остали подаци и потребне информације се могу се добити код 

Општинске управе Чајетина, Чајетина 31310, Александра Карађорђевића бб. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

ВАЖНА НАПОМЕНА: У току извршења уговора, НИЈЕ МОГУЋЕ МЕЊАТИ 

УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ! Само у случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене 

вредности, може се мењати основни уговор, закључењем анекса. Зато молимо потенцијалне 

понуђаче да не дају неозбиљне  и неуобичајено ниске цене, како би дошли до закључења уговора, а 

по протеку извесног периода тражили да им се одобри повећање уговорених цена. У том случају 

ћемо раскинути уговор. Приликом састављања понуде, понуђачи треба да узму у обзир очекивана 

кретања на тржишту и прогнозирану стопу инфлације, како не би дошли у ситуацију да траже 

повећање уговорених цена, правдајући то кретањима на тржишту. На жалост, имали смо и такво 

искуство, зато молимо да конкуришу само озбиљни понуђачи. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације са 

Портала Управе за јавне набавке или званичног сајта наручиоца www.vrticcajetina.edu.rs. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Понуде морају стићи најкасније до 09 часова последњег дана рока,  без обзира да ли се 

предају лично или путем поште. Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни 

дан, рок истиче првог следећег радног дана до 09 часова. 



Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације.  

 

НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: 

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/2020 –НАБАВКА ДОБАРА –НАМИРНИЦА И 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА– НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА 

КАО И НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда се подноси на српском језику. 

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана 

отварања понуде. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду. Понуда 

мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници понуђача, 

који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда. 

 

Јавно отварање понуда обавиће Комисија последњег дана рока, у 10:00 часова у 

просторијама  НАРУЧИОЦА. 

Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда  није обавезно.  

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 5 дана од дана отварања 

понуда. 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде објавити на свом званичном сајту 

www.vrticcajetina.edu.rs и Порталу јавних набавки, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца, путем 

поште, телефакса или електронском поштом, захтевати додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, а наручилац ће у року од 3 дана одговор проследити понуђачу.  Особа за 

контакт је Стана Павловић, е-маил: pravnik.zlatibor@gmail.com. Тражење додатних информација 

или појашњења телефоном није дозвољено. 

 

                                                Директор 

1.Члановима Комисије                                                                        Предшколске установе „Радост“ 

2. у предмет                        __________________________ 

                                            Јелена Митрашиновић Брашанац 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrticcajetina.edu.rs/
mailto:pravnik.zlatibor@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                      

 


