
 II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), УСЛОВИ 

ИСПОРУКЕ 

 

Предмет јавне набавке je набавка добара – Млеко и млечни производи, према следећој 
спецификацији: 
 

Р. број 
Складишни 

број  
Назив добара  

Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

1.  31013049 МЛЕКО 1/1 ТЕТРА (1 litar) литар 3800 

2.  31013051 ЈОГУРТ 2.8% (180 gr) комад 32000 

3.  31013052 МЛЕКО КИСЕЛО КРАВЉЕ (180 gr) комад 5000 

4.  31013054 КИСЕЛА ПАВЛАКА (180 gr) комад 900 

5.  31013322/1 МЛЕКО ЧОКОЛАДНО (250 ml) комад 3000 

6.  31013341/1 СИР ТОПЉЕНИ НАМАЗНИ (140 gr) комад 300 

7.  31013455 ЈОГУРТ ВОЋНИ (330 gr)  комад 1600 

 

ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА, 
У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА  

 ОД МЛЕКА И СТАРТЕР КУЛТУРА 
("Сл.гласник РС", бр. 33/2010, 69/2010, 43/2013 – др. правилник и 34/2014) 

 

1. Стерилизовано млеко 

Састојци: Стерилизовано делимично обрано млеко са 2,8% млечне масти, 

дуготрајно. 
Нето количина 1 литар. 
Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 

Енергетска вредност 55 кcal/231 КЈ 
Протеини 3 gr, 

Угљени хидрати 4,5 gr,  
Масти 2,8 gr 
 

2.  Јогурт 

Састојци: Пастеризовано млеко са  2,8% млечне масти, јогуртна култура. 

Нето количина 180 gr. 
Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 
Енергетска вредност 227 КЈ/54 кcal, 

Протеини 3,1 gr, 
Угљени хидрати 4,2 gr,  масти 2,8 gr. 

 
3. Кисело млеко  

Састојци: Пастеризовано кравље млеко са 2,8 % млечне масти, јогуртна култура. 

Нето количина 180 gr. 
Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 

Енергетска вредност 54 кcal/227КЈ 
Протеини 3 gr, 
Угљени хидрати 4,2 gr,  

Масти 2,8 gr. 
 

4. Ферментисана павлака са јогуртном културом 

Нето количина 180 gr. 



Састојци: Пастеризована, хомогенизована павлака са 20% млечне масти, јогуртна 

култура. 
Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 

Енергетска вредност 842 КЈ/204 кcal, 
Протеини 2,5 gr, 
Угљени хидрати 3,5 gr,  

Масти 20 gr. 
 

5. Ферментисани млечни напитак - чоколадно млеко 

Стерилизовани млечни напитак. 
Састојци: Стерилизовано млеко са 1% млечне масти, шећер 5%, какaо прах 1,5%, 

чоколада у праху 0,1%, згушњивач карагенан, арома ваниле.  
Нето количина 250 ml. 

Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 
Енергетска вредност 264 КЈ/62 кcal, 
Протеини 3,3 gr, 

Угљени хидрати 10 gr,  масти 1,0 gr. 
 

6. Пуномасни топљени сир за мазање 

Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 
Нето количина 140 gr. 

Протеини 9 gr 
Угљени хидрати 5 gr 

Млечна маст 17 gr 
Енергетска вредност 867 КЈ/209 кcal 

 

7. Јогуртни ферментисани  напитак- воћни јогурт 

Састојци: Пастеризовано  млеко са 2,8% млечне масти, воћна прерађевина16,5% 

(шећер, воће 40%, модификовани скроб, згушњивачи пектин и каруба гума, 
концентрат сока зове, арома), јогуртна култура. 
Различите воћне врсте, као што су  вишња, кајсија, јагода, шумско воће, ананас, 

малина и др.  
Нето количина 330 gr. 

Просечна нутритивна вредност у 100 gr: 
Енергетска вредност 328 КЈ/78 кcal, 
Протеини мин. 2,7 gr, 

Угљени хидрати  мин. 11,8 gr,   
Масти 2,2 gr. 

 
Као доказ о испуњености захтева квалитета за наведенa добра, заједно са понудом, 

приложити оверену произвођачку  спецификацију, која садржи: 

- евиденцијски број произвођачке спецификације; 

- датум доношења произвођачке спецификације; 

- датум почетка производње према произвођачкој спецификацији; 

- датум извршеног испитивања захтева кавалитета утврђених у произвођачкој 
спецификацији; 

- опис технолошког поступка производње; 
- податке о додатим састојцима; 

- основне захтеве квалитета производа(физичка,хемијска,физичко-хемијска и 
сензорска својства); 



- извештај о извршеном испитивању хигијенске исправности ; 

- податке о декларацији и означавању. 
 
 

Напомене:  

Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији, а у супротном понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 

 
Понуђач коме буде додељен уговор сва понуђена добра мора да испоручује у оригиналној 

амбалажи произвођача. На сваком добру које ће се испоручивати мора бити истакнута 
декларација у складу са Законом о здравственој исправности предмета опште употребе 
(„Службени гласник РС“ број 92/2011). 

Понуђач коме буде додељен уговор ће бити обавезан да испоручује добра према захтеву 
Наручиоца сваког радног дана, у Фургон возилу са комором (расхладном витрином). 

Максимални рок испоруке је 1 дан од дана пријема Поруџбенице. Испорука се врши 
сваког дана. 
 

Како су предмет набавке, добра чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем 
нивоу, Наручилац је, у горе наведеној техничкој спецификацији добара, дефинисао 

оквирну годишњу количину предметних добара. Сходно томе, Наручилац ће поручивати 
добра сукцесивно, на основу писане наруџбенице, према динамици и у количинама које 
буду одговарале његовим стварним потребама, а према јединичним ценама датим у 

понуди, до реализације укупне уговорене вредности, с тим да Наручилац задржава право 
да набавља добра која су предмет набавке у износу мањем од укупно  уговореног. 

Уколико уговор не буде реализован до његове укупне уговорене вредности Понуђач нема 
право да тражи испуњење уговора. 
 

Сагласност са овим захтевом Наручиоца, понуђач даје самим учешћем у поступку јавне 
набавке. 

 
Складишни бројеви из спецификације, Наручиоца у предметној јавној набавци су 
интерног карактера и не узимају се у обзир приликом сачињавања понуде. 

 
 
Напомена:  

Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну докуметацију, као и све остале информације 

о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка: 

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/1287 

 

 


