
 
 
 
Предшколска установа 
„Савски венац“ 
Број: 1451/1 
Београд, 18.11.2013. 
Ул.Топчидерски венац бр.1 
Бр.тел.011/3672-537 
 
 
На основу чл.63.ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр.124/12) Наручилац објављује 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези са јавном 
набавком бр.2/2013-куповина намирница за исхрану деце за 2014. 
годину. 
 
Дана 15.11.2013. године Наручилац је примио Захтев у вези са јавном 
набавком бр.2/2013, у коме се наводи: 
 
„Сходно члану 15.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, молимо Вас да нам у писменом облику доставите 
одлуку о покретању поступка за јавну набавку бр.2/2013. 
Чланом 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја прописано је да свако има право да му буде саопштено да ли 
орган власти поседује или му је доступна информација од јавног 
значаја, као и да му се информације учине доступним тако што ће му се 
омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, 
копија документа упути поштом, електронском поштом или на други 
начин“. 
 
Наручилац је подносиоцу захтева дана 18.11.2013. године доставио 
следећу Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.2/2013: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                               
„САВСКИ ВЕНАЦ“ 
Број:1120/2 
Датум:12.09.2013.год.   
 

Наручилац:  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "САВСКИ ВЕНАЦ'' 
                                              Редни број јавне набавке:2/2013   
 

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
                                                   ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1. Предмет јавне набавке: добра 
2. Назив предмета набавке и ознака из Општег речника набавке: намирнице за  
    исхрану деце за 2014. годину-15000000  
3. Број партија: Јавна набавка је обликована у 9 партија и то: 

Број партије     Предмет јавне набавке      Ознака из Општег 
      речника набавке 

 I партија          свеже јунеће месо              15111000 
II партија  свеже свињско месо              15113000   
III партија  свеже пилеће месо              15112130 
IV партија  јаја              03142500 
V партија  хлеб,коре за питу и квасац 

 -хлеб 
 -коре за питу 
 -квасац 

             
             15811100 
             15851000 
             15898000 

VI партија  млечни производи 
 -пастеризовано млеко 
 -јогурт 
 -кисело млеко 
 -кисела павлака 
 -сир фета 
 -крем сир 
 -сир качкаваљ 
 -маслац 

             15500000 
             15511100 
             15551300 
             15551000 
             15512200 
             15542300 
             15545000 
             15544000 
             15530000         

VII партија  свеже поврће 
 -кромпир 
 -шаргарепа 
 -броколи 
 -купус 
 -коренасто поврће 
 -црни лук 
 -парадајз 

             15300000 
             03212100 
             03221112 
             03221430 
             03221410 
             03221110 
             03121113 
             03221240 



 
4. Поступак јавне набавке: Отворени поступак на основу чл. 32. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012)  
5. Процењена вредност набавке: 30.875.540,00 динара,односно по партијама: 
        I партија -  свеже јунеће месо............................4.354.000,00 динара 
        II партија - свеже свињско месо....................... 1.765.000,00 динара 
        III партија - свеже пилеће месо........................ 2.154.000,00 динара 
        IV партија - јаја...................................................... 964.000,00 динара    
        V партија - хлеб,коре за питу и квасац.............2.790.500,00 динара 
        VI партија - млечни производи.....................,,,10.775.800,00 динара 
        VII партија - свеже поврће.................................4.141.240,00 динара 
        VIII партија - свеже воће....................................2.613.500,00 динара 
        IX партија - јужно воће.......................................1.317.500,00 динара 
 6. Укупна потребна средства за реализацију наведене набавке: 33.806.000,00 
динара. 
 7. Оквирни датум покретања поступка: септембар 2013. године  
 8. Оквирни датум закључења уговора: децембар 2013. године 
 9. Оквирни датум извршења уговора: јануар - децембар 2014. године 
10. Набавка се врши на терет позиција у буџету града Београда и то: 
- износ од 1.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом на терет позиција у буџету 
града 
Београда за 2013. годину, са раздела 12 - Секретаријат за образовање и дечју 
заштиту, 

 -краставац 
 -паприка 
 -спанаћ 
 -зелена салата 
 -лиснато поврће 
 -тиквице 
 -карфиол 
 -плави патлиџан 

             03221270 
              03221230 
              03221340 
              03221310 
              03221300 
              03221250 
              03221420 
              03221200 

VIII партија  свеже воће 
 -јабуке 
 -крушке 
 -јагоде 
 -брескве 
 -шљиве 
 -грожђе 
 -трешње 
 -кајсије 
 -диње и лубенице 

               15300000 
               03222321 
               03222322 
               03222313 
               03222332 
               03222334 
               03222340 
               03222333 
               03222331 
               15332180 

IX партија  јужно воће 
 -поморанџе 
 -мандарине 
 -лимун 
 -банане 

               03222110 
               03222220 
               03222240 
               03222210 
               03222111 



глава 1211-предшколске установе; функција 911 – предшколско образовање, 
апропријација 426-материјал,економска класификација 494268 - материјал за 
одржавање хигијене и угоститељство, подпозиција 00001-материјал за ПУ, 
намнирнице за исхрану, извор  финансирања 01- приходи из  буџета,шифра 
добављача 2003051.  
- износ од 33.805.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом обезбедиће се на терет 
буџета  
града Београда за 2014. годину. 
11. Предлогом Решења бр.1120/1 од 12.09.2013. године образована је Комисија за 
јавну набавку у саставу: 
     1. Катарина Пељевић,виши дијететичар-нутрициониста,руководилац  РЈ  
         Централна кухиња,председник,ПУ Савски венац"  
         1.а Љиљана Миљковић,главни кувар,заменик председника,ПУ „Савски венац“ 
     2. Весна Мелка, виши дијететичар-нутрициониста,члан,ПУ „Савски венац“  
         2.а Бранка Стевић,кувар,заменик члана,ПУ „Савски венац“ 
     3. Јадранка Јанковић, дипл. правник, члан, ПУ "Савски венац" 
         3.а Зорица Марковић,економиста,заменик члана,ПУ „Савски венац“ 
     4. Кристина Јовановић, економиста, члан, ПУ „Савски венац“   
         4.а Мирјана Јовановић,економски техничар,заменик члана,ПУ „Савски венац“                                                   
     5. Светлана Несторовић,виши санитарни техничар,члан, Секретаријат за 
образовање 
         и дечју заштиту 
         5.а Дивна Лукежић,виши санитарни техничар,заменик члана, Секретаријат  
          за образовање и дечју заштиту 
      6. Бранка Булатовић,дипл. правник, члан, Секретаријат за образовање и 
          и дечју заштиту 
          6.а Ана Тешић, дипл. правник,заменик члана, Секретаријат за образовање и 
          и дечју заштиту 
      7.Николина Јевтић,дипл. правник,члан,Градско јавно правобранилаштво 
          7.а Хелена Крстић,дипл. правник,заменик члана,Градско јавно 
правобранилаштво 
12. Позив за подношење понуда биће објављен на Порталу јавних набавки,на 
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет 
страници Предшколске установе „Савски венац“. 
13. Рок за подношење понуда је 30 дана од  дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, до 12 часова.  
14. Понуде ће се отварати 30 минута након истека рока,одређеног за подношење 
понуда. 
15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отварања 
понуда.  
 
 
                                                                                                    ДИРЕКТОР 
                                                                                            __________________                                                                        
                                                                                    Гордана Петровић 
 


