
На основу чланa 55,57 и 60  Закона о јавним набавкама  („Службени Гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15),  Наручилац  Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици објављује 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 
Назив, адреса и интернет страница 
наручиоца 

Дом ученика средњих школа Сремска 
Митровица, Планинска бр. 1, 
www.domucenika-sm.edu.rs 

Врста наручиоца Просвета 
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак 
Предмет јавне набавке Добра – Намирнице за припремање хране 

по партијама 
 Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради 

закључења оквирног споразума са више 
добављача, односно са свим добављачима 
који су доставили прихватљиве понуде, на 
период важења од 1 године (на основу 
члана 40 и 40 а  став 2 тачка 1 Закона о 
јавним набавкама 

Предмет јавне набавке  - намирнице за припремање хране. Јавна набавка је обликована у 3 
партије 
Намирнице за припремање хране: храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000 
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 
Партија 6: брашно, хлеб, пецива и тестенине, ознака из општег речника набавке хлебни 
производи, свежа пецива и колачи 15810000, млинарски производи 15610000, процењена 
вредност 1.085.900,00 динара без ПДВ 
Партија 12: роштиљ, ознака из општег речника набавке 42214110, процењена вредност 
483.900,00 динара без ПДВ 
Партија 13: јагњетина, ознака из општег речника набавке 15115100, процењена вредност 
183.000,00 динара без ПДВ 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна:Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет 
адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца: 
www.domucenika-sm.edu.rs. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе у затвореној 
коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да ли се први пут отвара са назнаком : „Понуда за јавну набавку 
Намирнице за припремање хране, партија број________________– не отварати“, поштом или 
лично на адресу: Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска 1, до дана 
01.07.2016. године до 09:30 часова.  
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити 01.07.2016. 
године у 10:00  часова у просторијама Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици,  
Планинска бр. 1. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку 
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
Рок за доношење одлуке: - у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
Лице за контакт: Снежана Маричић, телефон 631-722  


