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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Зоолошки врт Палић
Адреса: Палић, 24413, Крфска 4.
Интернет страница: www.zoopalic.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/20 су добра: Храна за животиње,
ОРН 15700000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о
јавној набавци са једним понуђачем и роком важења до годину дана.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Соња Мандић дипл.правник
Адреса електронске поште: office@zoopalic.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 01/20 су добра: Храна за животиње,
ОРН: 15700000
2.

Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК СПОРУКЕ ДОБАРА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Храна за животиње – оквирне годишње потребе, односно количине дате су
у образцу структуре цена почевши од стр. 98 Конкурсне документације

Р.бр. Врста и опис добра

1

2

Скуша – смрзнута

Сардела – смрзнута

Квалитет, паковање, испорука
Риба квалитета погодног за људску
употребу. Риба мора да има важећи рок
трајања. Појединачни примерци од 150-400
грама, испоручују се у паковању од 10кг.
Амбалажа не сме бити оштећена. Риба не
сме бити открављена, нити поново
замрзнута.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Риба мора да
има важећи рок трајања. Испоручује се у
паковању од 10кг. Амбалажа не сме бити
оштећена. Риба не сме бити открављена,
нити поново замрзнута.

Харинга – смрзнута

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Риба мора да
има важећи рок трајања. Испоручује се у
паковању од 10кг. Амбалажа не сме бити
оштећена. Риба не сме бити открављена,
нити поново замрзнута.

4

Гирица – смрзнута

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Риба мора да
има важећи рок трајања. Испоручује се у
паковању од 10кг. Амбалажа не сме бити
оштећена. Риба не сме бити открављена,
нити поново замрзнута

5

Толстолобик - жив

Појединачни примерци до 5 кг. Риба мора
бити погодна за људску исхрану.

3

6
Мед - тегла 800г
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се

испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

7

Шећер – кристал,
бели

8
Уље –
сунцокретово
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

Сојини комадићи

9

10

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
Тестенина –
декларацију прописану стандардима
спирала, обична, од Републике Србије. Роба не сме да има у
белог брашна, без
себи страна тела. Роба не сме да има у
јаја
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

11
Зобене пахуљице
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих

других животиња.

12

Сојино брашно

13
Кукурузни гриз

14
Јечмено брашно
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,

хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

15
Квасац – свежи

16
Млеко у праху

17

Сурутка у праху

Page 9 of 114

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у

себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

18

19

20

Декстроза у праху

Сир млади обрани

Јогурт - 2,8%
млечне масти, 1,8
дл чаша
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену

декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

21

Грашак смрзнути

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
шећерац
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња

22

Кукуруз
смрзнути

23

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
Чоколадно млеко – испоручује у оригиналном паковању. Роба
0,2л
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
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амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

24

25

Кромпир

Парадајз

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба мора да
има валидни рок трајања. Роба не сме да
има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Кромпир не сме да је
проклијао. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула. Роба не сме бити
смрзнута или замрзавана.

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба мора да
има валидни рок трајања. Роба не сме да
има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула нагњечена или на било
који начин повређена. Роба мора бити
зрела и свежа. Роба не сме бити смрзнута
или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду од: 20.06. до 15.09. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

26

Паприка – слатка
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба мора да
има валидни рок трајања. Роба не сме да
има у себи страна тела. Роба не сме да
има у себи примесе прљавштине, отрова,

хемикалија. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула нагњечена или на било
који начин повређена. Роба мора бити
зрела и свежа. Роба не сме бити смрзнута
или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду од: 10.06. до 10.09. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати

27

28

Целер

Шаргарепа

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу, величине
главе око 300г. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ломљена, неправилног облика и
ситнија. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

29

Црна ротква
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не

сме да је гњила, плесњива, трула,
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду од: 20.09. до 01.02. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

30

Тиквице – беле

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду од: 01.06. до 15.08. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

31

32

Црни лук

Зелена салата
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не

сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити свежа, пуне
главице, конзумне величине. Роба не сме
бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

33

34

35

Паштрњак

Першун

Цвекла

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула или
нагњечена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
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наруџби у периоду од: 01.09. до 01.03. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

36

37

38

39

Краставац

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.

Купус

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.

Ананас

Крушка
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе

прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду:
15.08 - 15.11,
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

40

41

42

Банане

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Грејпфрут

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Грожђе

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
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Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду: 15.07. – 01.11. – франко
магацин Зоолошког врта до 14.00 сати.

43

44

Суво грожђе

Јабука

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

45

46

Киви у ринфузи

Кокос
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок

трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

47

48

Лимун

Бундева

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела и свежа.
Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду: 01.08. – 15.11. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

49

Диња
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин

повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду: 01.07. – 01.09. - франко
магацин Зоолошког врта до 14.00 сати.

50

Лубеница

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду: 01.07. – 01.09. – франко
магацин Зоолошког врта до 14.00 сати.

51

52

Наранџа

Мандарина
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

53

Сено детелине

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба мора да је сува
са максималним дозвољеним процентом
влаге 14%, зелене боје, да има листове на
стабљики, да има валидни рок трајања.
Испоручује се у балама тежине 13 ± 2 кг.
Роба не сме да има у себи страна тела.
Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула, влажна
или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
Испорука: сукцесивно, након откоса –
франко магацин Зоолошког врта од 7.00 до
14.00 сати.

54

Ливадско сено

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба мора да је сува
са максималним дозвољеним процентом
влаге 14%, да има валидни рок трајања.
Испоручује се у балама тежине 13 ± 2 кг.
Роба не сме да има у себи страна тела.
Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула, влажна
или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
Испорука: сукцесивно, након откоса –
франко магацин Зоолошког врта од 7.00 до
14.00 сати.

55

Слама
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба мора да је сува
са максималним дозвољеним процентом
влаге 14%, да има валидни рок трајања.
Испоручује се у балама тежине 13 ± 2 кг.
Роба не сме да има у себи страна тела.
Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула, влажна

или на било који други начин ветеринарски
неисправна.
Испорука: сукцесивно, након откоса –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

56

Хлеб полубели

Квалитет и паковање:. Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
исхрану. Да има валидни рок трајања.
Испоручује се у векни од 600 грама. Роба
не сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња. Роба не сме
да је гњила, плесњива, трула, влажна или
на било који други начин ветеринарски
неисправна. Хлеб може бити сув.
Испорука: сукцесивно, дневно, по наруџби
– франко магацин Зоолошког врта од 7.00
до 14.00 сати.

57

Концентрат за
исхрану крава
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима.
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По

саставу роба мора да има минимум 15%
протеина.

58

59

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
Концентрат
за трајања робе, тј. роком до које се храна
исхрану
јеленске може безбедно користити за исхрану
дивљачи
животиња. Концентрат треба да је у
гранулама. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу роба мора да има минимум 16%
протеина.

Концентрат за
исхрану коња

Page 23 of 114

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи

примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу роба мора да има минимум 14%
Протеина.

60

61

Мекиње
брашно

–

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
сточно трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу роба мора да има минимум 12%
Протеина.

Концентрат за
исхрану кунића
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,

са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна.

62

63

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
Концентрат
за
трајања робе, тј. роком до које се храна
исхрану
товних
може безбедно користити за исхрану
пилића 1
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу мора да има минимум 22%
протеина.

Концентрат за
исхрану товних
пилића 2
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи

има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу мора да има минимум 19%
протеина.

64

65

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
Концентрат
за животиња. Роба не сме да има у себи
исхрану
товних страна тела. Роба не сме да има у себи
пилића 3
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна. По
саставу мора да има минимум 17%
протеина.
Концентрат за
исхрану кока
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за

носиља

66

Концентрат за
исхрану ћурића

67

Пругасти сунцокрет
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животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животињску исхрану. Роба се испоручује у
џаковима не тежим од 50 кг. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је гњила,
плесњива, трула, влажна или на било који
други начин ветеринарски неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба

у семену

68

69

70

мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
Бели сунцокрет у примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
семену
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
Црни сунцокрет у примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
семену
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Зоб у семену
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану

птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
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Ланено семе

Пшенично семе

Семе уљане репице
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не

тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
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Храна за туканске
врсте птица Нутрибирд Т16 или
одговарајуће
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Састав: Церералије, семена, воће
(минимум 10% свежег воћа), протеински
екстракт поврћа, деривати пореклом из из
поврћа, Шећери, Минерали, Л Лизин (Llysine), метионин, екстракт јуке (yucca
schidigera), воћни олигосахариди, витамини
и микроелементи у траговима.
Нутрициона вредност:
Протеина 16%
Масти 5%
Пепела 5%
Влакна 4.5%
Калцијум 0.9%
Фосфор 0.6%
Метионин 0.33%
Лизин 0.8%
Натриум 0.2%
Магнезијум 0.15%
Витамин A 15,000 IU/kg
Витамин D3 1,500 IU/kg
Витамин E 85mg/kg
Витамин K 2.9mg/kg
Витамин B1 7.1mg/kg
Витамин B2 16mg/kg
Витамин B3 19.6mg/kg
Витамин B6 6mg/kg
Витамин B12 20ug/kg
Витамин C 53mg/kg
Витамин PP 80mg/kg
Фолнакиселина 1.5mg/kg
биотин 260ug/kg
Холеин 700mg/kg

треонин 0.5%
Триптофан 0.15%
Бакар 10mg/kg
Манган 85mg/kg
Цинк 100mg/kg
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Светло семе
(Phalaris
canariensis)

Кикирики – у
љусци, неслани и
пржени

Лешник – у љусци
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,

гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у џаковима не
тежим од 50 кг. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
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Пиринач
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању, у џаковима не тежим од 50 кг.
Роба мора да има валидни рок трајања који
је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
Премиум храна за страна тела. Роба не сме да има у себи
канаринце
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да има следећи
аналитички састав:
• Сирови протеини 15%
• Сирова маст 14%
• Сирова влакна 7%
• Сирова пепео 6%
• Калцијум 0,9%
• Фосфор 0,5%
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• Метионин 2.700 мг / кг
• Лизин 4.900 мг / кг
• Витамин А 6.000 ИЈ / кг
• Витамин Д3 1.200 ИЈ / кг
• Витамин Е 14 мг / кг
Мешавина треба бити обогаћена следећим
састојцима :
Витамин К, Б1, Б2, Б6, Б12, Ц, ПП, фолна
киселина, Биотин и холин.
Минерали: натријум, магнезијум и калијум.
Микроелементи: гвожђе, бакар, манган,
цинк, селен и јод.
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Мора да има следећи састав
• Светло семе (Phalaris canariensis )
58%
• Уљана репица 10%
• Нигер семе (Guizotia abyssinica) 6%
• Љуштени овас 5%
• Ланено семе 5%
• Перилла семе бели (Perilla sp. )2%
• Дивље семе 2%
• Конопљино семе 2%
• ВАМ пелета 8%
• Љуске шкољке 2%
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању, у џаковима не тежим од 50 кг.
Роба мора да има валидни рок трајања који
је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
Премиум храна за
трајања робе, тј. роком до које се храна
велике папагаје
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да има следећи
аналитички састав:
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Храна за папагаје –
микс са орашастим
плодовима
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• Сирови протеини 14%
• Сирова маст 14,6%
• Сирова влакна 16%
• Сирова пепео 5,5%
• Калцијум 0,93%
• Фосфор 0,36%
• Витамин А 8.000 ИЈ / кг
• Витамин Д3 1.600 ИЈ / кг
• Витамин Е 19 мг / кг
Мешавина треба бити обогаћена следећим
састојцима :
Витамин К, Б1, Б2, Б6, Б12, Ц, ПП, фолна
киселина, Биотин и холин.
Минерали: натријум, магнезијум и калијум.
Микроелементи: гвожђе, бакар, манган,
цинк, селен и иодиум.
Мора да има следећи састав
• Семе пругастог сунцокрета 13,5%
• Царди 12%
• Хељда 9%
• Пиринач 9%
• Овас 8%
• Светло семе (Phalaris canariensis )
7%
• Семе белог сунцокрета 5,5%
• Конопљино семе 4%
• Пињола 3%
• Бундевина зрна 3%
• Жути просо 3%
• Црвени просо 2%
• Дари 2%
• Мали грашак 2%
• Кукуруз 2%
• Кукуруз-кокице 1%
• Еџпандиране житарице 1%
• Шипак 1%
• Црвена паприка 1%
• Семе бора 1%
• Маки ВАМ пелета 8%
• Љуске шкољке 2%
•
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на

појединачној
амбалажи.
Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе,
и роком трајања робе, тј. роком до које се
храна може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да има следећи састав:
семенке,
житарице,
микс
орашастих
плодова (мин. 20% кикирикија, лешника,
бадема), воће, поврће.
Аналитички састав минимум: сирове
беланчевине 13%, сирове масти 20%,
сирова влакна 14%, пепео 3%, 0,1%
калцијума, 0,3% фосфора.
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Јајчана храна
папагаје
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној
амбалажи.
Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе,
и роком трајања робе, тј. роком до које се
храна може безбедно користити за исхрану
за
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да има следећи састав:
Индикативне храњиве вредности
Сирови протеин 17,0%
Сирове масти 4,8%
Влага 8,5%

Пепео 4,7%
Сирова влакна 2,0%
Калцијум 0,8%
Фосфор 0,4%
Вит А 25.000 ИУ / кг
Вит Д3 2250 ИУ / кг
Вит Е 45 мг / кг
Вит К 1,36 мг / кг
Вит Б1 1,8 мг / кг
Вит Б2 7,2 мг / кг
Вит Б3 (Пантотенска киселина) 10 мг
/ кг
Вит Б6 2,7 мг / кг
Вит Б12 0,03 мг / кг
Вит Ц 54 мг / кг
Вит ПП 36 мг / кг
Фолна киселина 0,68 мг / кг
Вит Х (Биотин) 0,06 мг / кг
Колин 500 мг / кг
Лизин 0,92%
Треонин 0,69%
Метионин 0,43%
Триптофан 0,19%
Цистин 0,32%
Бакар 17,71 мг / кг
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Јајчана храна
канаринце
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању. Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној
амбалажи.
Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе,
и роком трајања робе, тј. роком до које се
за
храна може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да има следећи састав:
Индикативне храњиве вредности
Сирови протеин 17,0%

Сирове масти 4,8%
Влага 8,5%
Пепео 4,7%
Сирова влакна 2,0%
Калцијум 0,8%
Фосфор 0,4%
Вит А 25.000 ИУ / кг
Вит Д3 2250 ИУ / кг
Вит Е 45 мг / кг
Вит К 1,36 мг / кг
Вит Б1 1,8 мг / кг
Вит Б2 7,2 мг / кг
Вит Б3 (Пантотенска киселина) 10 мг
/ кг
Вит Б6 2,7 мг / кг
Вит Б12 0,03 мг / кг
Вит Ц 54 мг / кг
Вит ПП 36 мг / кг
Фолна киселина 0,68 мг / кг
Вит Х (Биотин) 0,06 мг / кг
Колин 500 мг / кг
Лизин 0,92%
Треонин 0,69%
Метионин 0,38%
Триптофан 0,19%
Цистин 0,34%
Бакар 16,89 мг / кг
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
Храна за морске декларацију прописану стандардима
прасиће, хрчкове
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
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животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Грануле величине 2 и 3.

85

Храна у гранулама
за исхрану
акваријумских
рибица

86

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
Храна за исхрану има истакнуту и видно постављену
језерске рибе
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
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примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.

87

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
новоизлеглих птица. Роба се испоручује у
оригиналном паковању, у кантама или
пластичним кутијама, паковањима не
тежим од 3кг. Роба мора да има валидни
рок трајања који је јасно и видно назначен
на појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе,
и роком трајања робе, тј. роком до које се
храна може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
Храна
за
ручно птица, глодара или било којих других
храњење
животиња. Роба не сме да је ужегла,
новоизлеглих
гњила, плесњива, трула, влажна или на
птица
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да је састава адекватног
за ручно храњење свих врста ара папагаја,
папига, сивих афричких папагаја, као и
других птица које имају потребе за храном
која има високу енергетску вредност. Мора
да има следећи аналитички састав:
Нутритивне вредности:
• Витамин А 7.200 ИЈ / кг
• Витамин Д3 1.500 ИЈ / кг
• Витамин Е 85 мг / кг
• Витамин К3 3 мг / кг
• Витамин Б1 7,50 мг / кг
• Витамин Б2 16 мг / кг
• Витамин Б3 20 мг / кг
• Витамин Б6 6 мг / кг
• Витамин Б12 0,03 мг / кг
• Витамин Ц 60 мг / кг
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• Витамин ПП 80 мг / кг
• Фолна киселина 1,50 мг / кг
• Биотин 260 мг / кг
• Холин хлорид 605 мг / кг
• Е160а - β-каротена 4,35 мг / кг
• Е2 (јод) 2 мг / кг
• Е4 (бакар) 10 мг / кг
• Е5 (манган) 100 мг / кг
• Е6 (цинк) 100 мг / кг
• Е8 (селен) 0,20 мг / кг
• Протеини 19%
• Масти 12%
• Сирова влакна 3%
• Сирова пепео 6%
• Калцијум 0,90%
• Фосфор 0,60%
• Магнезијум 0,17%
• Натријум 0,20%
• Метионин 0,53%
• Лизин 0,95%
• Треонин 0,68%
• Триптофан 0,20%
састав
• Пекарски производи
• Биљни протеински екстракти
• Деривати биљног порекла
• Уља и масти
• Шећер
• Минерали
• Витамини
• Метионин
• Лизин
• квасац
• микроелемената
• Пробиотици (Lactobacillus sp.)
• Ензими
(Верселе лага
одговарајуће).

88

нутрибирд

А19

или

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
Препарат за лакше новоизлеглих птица. Роба се испоручује у
митарење птица
оригиналном паковању, у кантама или
пластичним кутијама, паковањима не
тежим од 3кг. Роба мора да има валидни
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рок трајања који је јасно и видно назначен
на појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије, са именом
произвођача, са описом и саставом смесе,
и роком трајања робе, тј. роком до које се
храна може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Састојци:
Нутритивни адитиви:
• Витамин А 3.000.000ИУ/кг,
• Витамин Д3 220.000ИУ/кг,
• Витамин Е 20.000мг/кг,
• Витамин Ц 13.000мг/кг,
• ниацин 17.500мг/кг,
• Витамин К3 650мг/кг,
• Д-калцијум пантотенат 2.400мг/кг,
• витамин Б1 900мг/кг,
• Витамин Б2 3.500мг/кг,
• Витамин Б6 1.300мг/кг,
• Витамин Б12 6мг/кг,
• Фолна киселина 330мг/кг,
• биотин 225мг/кг,
• Л-лизин 20.000мг/кг,
• ДЛ-метионин 30.000мг/кг,
• Е1 Гвожђе (гвожђе-сулфат монохидрат)
2.500мг/кг,
• Е2 - Јод (калцијум јодата, безводни) 100
мг / кг,
• Е4 Бакар (Бакар два сулфат пентахидрат)
500мг/кг,
• Е5 - Манган (манган сулфат монохидрат)
5.000мг/кг,
• Е6 Цинк (цинк сулфат монохидрат)
4.500мг/кг
(Верселе лага – орофарма мутавит или
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одговарајуће)

89

Калцијум за птице

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
оптималан развој скелетног система код
птица. Роба се испоручује у оригиналном
паковању,
у
пластичним
кутијама,
паковањима од 150 гр до 0.5кг. Роба мора
да има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Мора да саджи калцијума
барем 7,25% у облику да се лако раствара
у води и да га организам може лако
усвојити.
(Верселе лага – орофарма калцилукс или
одговарајуће).

90

Мултивитамин
птице
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
обезбеђивање
оптималног
стања
и
кондиције код птица, бољи узгој и
оптималан развој птића у условима
слабости или стреса. Роба се испоручује у
оригиналном паковању, у пластичним
за
кутијама, паковањима од 200 гр до 0.5кг.
Роба мора да има валидни рок трајања који
је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком

трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
састојци
• Витамин А 2500000 иј / кг
• Витамин Д3 200.000 иј / кг
• Витамин Е 20.000 мг / кг
• Витамин К3 650 мг / кг
• Витамин Б1 800 мг / кг
• Витамин Б2 3200 мг / кг
• Витамин Б6 1200 мг / кг
• Витамин Б12 4 мг / кг
• Витамин ПП 16.000 мг / кг
• Пантотенска киселина 2200 мг / кг
• Фолне киселине 300 мг / кг
• Витамин Ц 12.000 мг / кг
• Биотин 200 мг / кг
• Колин хлорид 14.000 мг / кг
• ДЛ-метионин 30.000 мг / кг
• Л-лизин 20.000 мг / кг
• Гвожђе два сулфата монохидрата гвожђе 2500 мг / кг
• Манган два сулфата монохидрата манган 5000 мг / кг
• Бакар два сулфат пентахидрате бакар 500 мг / кг
• Цинк сулфат монохидрат - цинк 4500
мг / кг
• Калцијум јодат безводни - јода 100
мг / кг
(Верселе лага – орофарма омнивит или
одговарајуће).
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Препарат за
повећање
фертилности и
гласовних
способности птица
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
обезбеђивање
оптималног
стања
и
кондиције код птица, прилком припреме за
певање токо размножавања, бољи узгој и

повећање фертилности, као и током
полагања јаја. Препарат треба да повећава
отпорност на болести и заштиту срца као и
друхих мишића. Роба се испоручује у
оригиналном паковању, у пластичним
кутијама, паковањима од 200 гр до 0.5кг.
Роба мора да има валидни рок трајања који
је јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Мора да има следеће састојке
• Витамин А 2.500.000 ИЈ / кг
• Витамин Д3 200.000 ИУ / кг
• Витамин Е 50000 мг / кг
• Витамин Ц 650 мг / кг
• Витамин Б1 800 мг / кг
• Витамин Б2 3200 мг / кг
• Витамин Б3
(Пантхотениц
киселина) 2200 мг / кг
• Витамин Б6 1200 мг / кг
• Витамин Б12 4 мг / кг
• Витамин Ц 12.000 мг / кг
• Витамин ПП 16 000 мг / кг
• Фолна киселина 300 мг / кг
• Витамин Х (Биотин), 30 мг / кг
• Холин 15,000 мг / кг
• Л-лизин 15.000 мг / кг
• ДЛ-метионин 20.000 мг / кг
• Бакар (II) сулфат пентахидрат
- бакра 500 мг / кг
• Манган (II) сулфат монохидрат
- Манган 5.000 мг / кг
• Цинк сулфат монохидрат Цинк 5.000 мг / кг
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•

Калијум јодид - Јод 100 мг / кг

(Верселе лага – орофарма фертивит или
одговарајуће).
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Витаминско
минерални додатак
за исхрану
биљоједних
гмизаваца
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Садржај витамина у 1 кг:
• вит. А 250 000 И.Ј
• вит. Б1 3500 мг
• вит. Б2 5000 мг,
• вит.Б6 1800 мг.
• вит. Б12 5 мг,
• 29 мг Биотин,
• Ниацин
(Л-Аскорбил-2полипхоспхат) 30000 Мг,
• Калцијум пантотенат 10, 000
мг,
• вит. Д3 2000 И.Ј
• Д / Л метионин 1752мг,
• 50 000 ИЈ Витамин Е
• фолна киселина 3000 мг,
• 7500 мг К3,
• Л-лизин 2920 мг,
• нијацин 2000 мг.
Минерали:
• Калцијум 148 654 мг

•
•
•
•
•
•
•
•

Магнезијум 27 766 мг
Натријум 26 687 мг
Фосфор 17 973 мг,
Гвожђе 758 мг,
Цинк, 244 мг,
Манган 243 мг,
Јод 4,8 мг
Селен 500 µg.

(Сера – рептивит Х или одговарајуће).
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Витаминско
минерални додатак
за исхрану
месоједних
гмизаваца

Page 46 of 114

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Садржај витамина у 1 кг:
• вит.А 250 000 И.Ј.,
• вит. Б1 3500 мг
• вит. Б2 5000 мг,
• вит. Б6 1800 мг.
• вит. Б12 5 мг,
• 29 мг Биотин,
• Ниацин
(Л-Аскорбил-2полипхоспхат) 30 000 Мг,
• Калцијум пантотенат 10, 000
мг,
• вит. Д3 2000 ИУ
• Д / Л метионин 1800 мг
• Витамин Е 50000 ИЈ

• фолна киселина 3000 мг,
• 7500 мг К3,
• Л-лизин 3000 мг,
• нијацин 2000 мг.
Минерали:
• Калцијум 149 250 мг
• Магнезијум 25 350 мг
• Гвожђе 623 мг,
• Цинк 245 мг,
• Манган 244 мг
• Јод 5 мг,
• Селен 500 µg
(Сера – рептивит Ц или одговарајуће).
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба мора да је намењена за
Слонове.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
Витаминско
страна тела. Роба не сме да има у себи
минерални додатак примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
са селеном
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Мора да садржи:
• Калцијум 4,5%
• Фосфор 1,1%
• Натриум 3,4%
• Магнезиум 0,6%
• А витамин 571420 ИЈ
• Д3 витамин 57142 ИЈ
• Е витамин 28571 мг
• Ц витамин 57143 мг
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•
•
•
•
•
•

Гвожђе 3300 мг
Цинк 4514 мг
Манган 2400 мг
Јод 20 мг
Кобалт 17,7 мг
Селен35,4
Однос Калциума према фосфору 4:1

(Салвана минерал ЕС или одговарајуће).
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Посластица за
коње са каротеном

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Мора да има следећи састав:
• Протеини: 8,0%
• Масти: 2,0%
• Влакна: 5,0%
• Пепела (суви остатак): 17,0%
• Калцијум: 5,0%
• Фосфор: 2,0%
• Витамин А: 16000 ИЈ / кг
• Витамин Д3: 2100 ИУ / кг
• Витамин Е: 80 мг / кг
• Бакар: 20 мг / кг
(Салвана – лецкерли или одговарајуће).
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Витаминско
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Квалитет и паковање: Испоручена роба

минерални додатак
2% за домаће
животиње

мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Један килограм мора да садржи :
• Витамин А, интернационалних
јединица 500.000
• Витамин Д3, интернационалних
јединица 100.000
• Холин, 10.000 mg
• Ниацин, 1000 mg
• Витамин Е, 500 mg
• Калциум пантотенат 400 mg
• Витамин Б2 200mg
• Витамин Б6 100mg
• Витамин Б12 1 mg
• Калцијум 167 g
• Натријум хлорид 150 g
• Фосфор 80g
• Магнезијум 13 g
• Цинк 3000 mg
• Гвожђе 2000mg
• Манган 1500 mg
• Бакар 500mg
• Јод 50mg
• Кобалт 20 mg
• Селен 5 mg
Антиоксиданс у додатку
(Префоскал или одговарајуће)
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Витамински
суплементи за
мачке

Витамински
суплементи за псе
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
младунчади животиња. Роба се испоручује
у оригиналном паковању. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
младунчади животиња. Роба се испоручује
у оригиналном паковању. Роба мора да
има валидни рок трајања који је јасно и
видно назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на

било који други начин ветеринарски
неисправна.
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Сточна лизалица

Со за путеве
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за
животиње.
Роба
се
испоручује
у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију
прописану
стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се храна
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна. Допунска минерална храна за
говеда са додатком бакра, може се
користити и за овце, коње и дивљач – у
облику сточне лизалице од 5 килограма.
састав:
• натријум хлорид 85,5%
• дикалцијум фосфат 6,5%
• магнезијум-диоксид 5,0%
• осталих микроелемената са
нутритивним додацима - цинк сулфат
монохидрат, манган два сулфат
монохидрат, калцијум јодат, натријум
селенит, кобалт два карбонат, бакар
два сулфат пентахидрат .
• Елементи и однос који мора да
садржи:
• натријум 33,6%
• магнезијум 2,4%
• калцијум 2,0%
• фосфор 1,3%
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за сољење
путева и стаза. Роба се испоручује у

оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија.

101

Морска со

102

Јаја – кокошија

103

Јаја – препеличја
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу – А класа. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на отпремници. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба

мора да је квалитета погодног за људску
употребу – Б класа. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на отпремници. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња.
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Пилетина

Пилетина – пилеће
ноге
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу, пилетина мора да буде свежа и
очишћена (од перја, црева и цревног
садржаја). Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу, пилеће ноге
морају да буду свеже и очишћене (од
перја). Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или

било којих других животиња
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108

Пилетина – крилца

Пилетина – леђа

Храна за мачке

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу, пилећа
крилца морају да буду свежа и очишћена
(од перја). Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу, пилећа леђа
морају да буду свежа и очишћена (од
перја). Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за употребу
код животиња. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме да је гњила, плесњива, трула.
Може да буде ломљена, неправилног
облика и ситнија. Роба не сме бити
смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
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по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

109

Храна за псе

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за употребу
код животиња. Роба мора да има валидни
рок трајања. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме да је гњила, плесњива, трула.
Може да буде ломљена, неправилног
облика и ситнија. Роба не сме бити
смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.
Појединачни примерци до 5 кг. Риба
мора бити погодна за људску исхрану.
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Шаран - жив

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ситнија. Роба не сме бити смрзнута
или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

111

Јунећа јетра свежа
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ситнија. Роба не сме бити смрзнута

или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

112

113

114

Приринчано
брашно

Сојино млеко

Чај – зелени
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима

Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

115

116

117

Јогурт 2,8%мм

Јогурт Воћни

Мед – ливадски
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да

на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

118

119

120

Мед – Цветни

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

Мед – багремов

Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

Пшеничне клице

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
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тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

121

Карфиол

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ломљена, неправилног облика и
ситнија. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

122

Броколи

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ломљена, неправилног облика и
ситнија. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, два пута недељно
по наруџби – франко магацин Зоолошког
врта до 14.00 сати.

123

Јагода
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не

сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

124

125

126

127

Купина

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Клементина

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Нектарина

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Лимета

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
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сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

128

129

130

131

Шљива

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Дуња

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Малина

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Брусница

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
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сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

132

133

134

135

Патлиџан

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Прокељ

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

Бели лук

Кељ
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна

тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

136

137

138

Чичока

Боранија свежа

Боранија смрзнута
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња

139

140

Мармелада

Керелаба

141

Мед са саћем

142

Суплемент за
успостављање
цревне флоре
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.
Оро-дигест или одговарајуће.

егзотичних птица

143

144

145

146

147

148

149

Суплемент за
припрему
егзотичних птица за
гнежђење и
размножавање
Витаминско
минерални
суплемент за
поправљање
општег стања
егзотичних птица у
течном стању
Минерални додатак
за јачање кљуна и
костију егзотичних
птица
Глина за егзотичне
птице и папагаје

Нар

Сува смоква

Сува кајсија
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Опти-бреед или одговарајуће

Цанто-вит ликвид или одговарајуће

Грит или одговарајуће
Цајл блоц или одговарајуће
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна

тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

150

151

152

153

Сува шљива

Празилук

Блитва

Кајсија
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна

тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.

154

155

156

157

Бресква

Трешња

Вишња

Млеко трајно
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или

замрзавана. Млеко у паковању 1 литар, са
мин 2,8% м.м.

158

159

160

161

162

Пудинг ванила кесица

Овсена каша кесица

Сируп јагода

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана. Паковање: кесице од 38.
грама.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана. Паковање: кесице од 60.
грама.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.

Сируп наранџа

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.

Царнимин салвана
или одговарајуће

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
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примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

163

Грашак за птице

164

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
Овас голосемени за назначен на појединачној амбалажи.
птице
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
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може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

165

166

Нигер семе за
птице

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

Шафраника (карди
или одговарајуће)
за птице

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
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Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

167

168

Хељда за птице

Семе конопље

Page 71 of 114

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.

Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

169

170

Просо

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

Соја љуспа

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
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оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна

171

Бела ротква

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула,
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана.
Испорука: сукцесивно, једном недељно по
наруџби у периоду од: 20.09. до 01.02. –
франко магацин Зоолошког врта до 14.00
сати.

172

Чај од нане
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену

декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у
себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња.

173

174

175

Пилеће бело месо

Јунећи бут

Смрзнуто поврће
микс
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Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу, пилетина мора да буде свежа и
очишћена (од перја, црева и цревног
садржаја). Роба мора да има валидни рок
трајања који је јасно и видно назначен на
појединачној амбалажи. Појединачна
амбалажа мора да на себи има истакнуту и
видно постављену декларацију прописану
стандардима Републике Србије. Роба не
сме да има у себи страна тела. Роба не
сме да има у себи примесе прљавштине,
отрова, хемикалија. Роба не сме бити
нагрижена од стране, птица, глодара или
било којих других животиња
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула. Може да
буде ситнија. Роба не сме бити смрзнута
или замрзавана.
Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Роба се
испоручује у оригиналном паковању. Роба
мора да има валидни рок трајања који је
јасно и видно назначен на појединачној
амбалажи. Појединачна амбалажа мора да
на себи има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије. Роба не сме да има у

себи страна тела. Роба не сме да има у
себи примесе прљавштине, отрова,
хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од
стране, птица, глодара или било којих
других животиња. Не сме бити одмрзавана
па поново замрзнута.

176

177

178

Папалина смзнута

Храна за веверице
Дегу натуре или
одговарајуће

Овсене пахуљице у
кесицама 48 грама

179

Плазма кекс или
одговарајуће

180

Овас ољуштени
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Испоручена роба мора да је квалитета
погодног за људску употребу. Риба мора да
има важећи рок трајања. Испоручује се у
паковању од 1 кг. Амбалажа не сме бити
оштећена. Риба не сме бити открављена,
нити поново замрзнута.
Комплетна храна за дегу глодаре, састав:
деривати биљног порекла (травке и
лековито биље 22%), поврће (зелени
грашак 14,2%, жути грашак 4%, першун
3,5%, празилук 3,5%), воће, семенке,
минерали, екстракти биљних протеина,
уља и масноће, ФОС, алге итд.
Адитиви по килограму производа: витамин
А 11400Ул, витамин Д3 1370Ул, витамин Е
90мг, витамин Ц 76мг, гвожђе 114mg, јод
2mg, бакар 11мг, манган 85мг, цинк 80мг,
селен 0,23 – антиоксидант.

Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме бити смрзнута или
замрзавана. Паковање: кесице од 48.
грама.
Квалитет и паковање: Плазма кекс или
одговарајући. Испоручена роба мора да је
квалитета погодног за људску употребу.
Роба мора да има валидни рок трајања.
Паковање: оригинална фабрички
запакована кутија са декларацијом.
Квалитет и паковање: Испоручена роба

мора да је квалитета погодног за исхрану
животиња. Роба се испоручује у
оригиналном паковању. Роба мора да има
валидни рок трајања који је јасно и видно
назначен на појединачној амбалажи.
Појединачна амбалажа мора да на себи
има истакнуту и видно постављену
декларацију прописану стандардима
Републике Србије, са именом произвођача,
са описом и саставом смесе, и роком
трајања робе, тј. роком до које се производ
може безбедно користити за исхрану
животиња. Роба не сме да има у себи
страна тела. Роба не сме да има у себи
примесе прљавштине, отрова, хемикалија.
Роба не сме бити нагрижена од стране,
птица, глодара или било којих других
животиња. Роба не сме да је ужегла,
гњила, плесњива, трула, влажна или на
било који други начин ветеринарски
неисправна
181

182

Чоколино, или
одговарајуће

Киви у корпи

Инстант каша која је обично намењена за
исхрану мале деце и додаје се у млеко.
Квалитет и паковање: Испоручена роба
мора да је квалитета погодног за људску
употребу. Роба мора да има валидни рок
трајања. Роба не сме да има у себи страна
тела. Роба не сме да има у себи примесе
прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не
сме да је гњила, плесњива, трула
нагњечена или на било који начин
повређена. Роба мора бити зрела. Роба не
сме бити смрзнута или замрзавана.
Паковано у корпице од 1кг обмотане
заштитном мрежицом.

Испорука: сукцесивно, једном недељно по наруџби – франко магацин
Зоолошког врта Палић од 7,00 до 14.00 сати. Испоручује се током целе
године, уколико није другачије назначено у колони „Квалитет, паковање,
испорука“.
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Рок испоруке: максимално 1 дан од момента наруџбе.
Напомене:
Приликом испоруке понуђач врши истовар. Радници на истовару морају
да сачекају да се роба истовари и премери након чега магационер потписом
на отпремници потврђује преузимање дате количине.
за добра под називом: сено детелине, ливадско сено, слама приликом истовара понуђач обезбеђује истовар и слагање робе у сењаку
Зоолошког врта. Пре набавке или непосредно пре тј. током истовара робе
Ветеринар Зоолошког врта Палић мора да установи квалитет робе и уколико
роба не одговара очекиваном квалитету има дискреционо право да робу
одбије. Приликом испоруке роба мора да буде измерена на званичној мерној
станици и да о томе постоји потврда која се у једном примерку доставља
Ветеринару Зоолошког врта Палић. Приликом мерења робе на званичној
мерној станици радник Зоолошког врта мора да присуствује премеравању
робе.
сва роба која се пакује, мора бити у оригиналној фабричкој амбалажи,
неотпакована, неоштећена и исправна за употребу.
роба без фабричке амбалаже мора бити неоштећена и исправна за
употребу.
понуђач обезбеђује камион и возача, за испоруку робе. Приликом
испоруке, понуђач испоручује робу франко магацин Зоолошког врта. Понуђач
обезбеђује људе за истовар и слагање робе.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
4)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.
2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Запошљава минимум једног радника
2. Да поседује возило у власништву, закупу или лизингу.
3. У претходних годину дана пре објављивања јавног позива вршио
промет добара која су предмет ове јавне набавке, у висини од
укупно најмање 1.000.000,00 динара.
4. Доказ да је у последње 3 године остварио пословни приход, у
минималном износу од 20.000.000,00 динара.
5. Да у 6 месеци, који су претходили објави позива за јавну набавку,
није био неликвидан нити један дан.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1.4.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод
из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Копија МА образца или другог прописаног образца пријаве и

уговора о раду минимум 1 запосленог.
2) Саобраћајна дозвола за возило и копија возачке дозволе барем 1

запосленог радника са одговарајућом категоријом возила.
3) Попуњене и оверене референтне листе и изјаве, образци XII и XIII

конкурсне докуменатације, као и копије уговора којима се
потврђују подаци унети у референтне листе.
4) Фотокопија Биланса успеха за претходне 3 године (2017., 2018. и
2019.). Понуђачи који у тренутку подношења понуде немају
завршни рачун за 2019. годину уместо Биланса успеха за 2019.
годину могу да доставе доказ о електронски поднетим ПП ПДВ
пријавама надлежном органу (одштампати ПДВ пријаве поднете у
2019. години тако да је на њима видљив број под којим су
поднете).
5) Извештај о бонитету – БОН-ЈН Агенције за привредне регистре.
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних
лица и предузетника који садржи сажети биланс стања и успеха,
показатеље за оцену бонитета као и податке о данима
неликвидности или одштампани подаци са сајта НБС –
претраживање дужника у принудној наплати - на коме су приказани
подаци о ликвидности понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног
споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну
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набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током
важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, већ је
дужан да достави изјаву или други доказ да је уписан у регистар понуђача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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.
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: Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: Храна за животиње, ЈН 01/20 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 17.03.2020. до 09,00 часова. Отварање понуда одржаће
се дана 17.03.2020. година у 10,00 часова на наведеној адреси.
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.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Тражене доказе о испуњености услова, и попуњене:
Образац понуде
Предмет јавне набавке
Структуру цена
Модел оквирног споразума
Изјаву о независној понуди
Изјаву о поштовању обавеза
Референтне листе и образце
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3. ПАРТИЈЕ:
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Зоолошки врт
Палић, Крфска 4, 24413 Палић са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара: Храна за животиње, ЈН 01/20 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добара: Храна за животиње, ЈН 01/20 –
НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара: Храна за животиње, ЈН 01/20 –
НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Храна за животиње, ЈН
01/20 – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Page 83 of 114

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у оквирном споразуму о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
⚫ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
⚫ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум
⚫ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
⚫ понуђачу који ће издати рачун,
⚫ рачуну на који ће бити извршено плаћање,
⚫ обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног
споразума.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и оквирног споразума о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана примања рачуна, који испоставља понуђач, а
којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
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Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 30 дана након испоруке.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Испорука је сукцесивна, по потреби Наручиоца, у току годину дана - максимално
1 сат од момента сваке појединачне наруџбе, франко магацин Наручиоца, на
адреси Крфска 4 Палић.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната роба са испоруком – франко магацин Зоолошког врта Палић.
У случају промена цена на тржишту од најмање 10%, корекција цене добара на
који се оквирни споразум односи вршиће се тако што ће се цена добара која је
дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који
се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за
корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. У
случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе
обавести купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене
добара на исти начин као у претходном ставу.
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења
захтева за промену цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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Сваки Понуђач је дужан да у понуди достави:
-

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде - Уз понуду мора бити
приложена банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од
1.000.000,00 динара, важности минимум 90 дана од дана отварања понуда.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив без приговора.

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум биће обавезан да
достави и:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 15 дана од дана закључења оквирног споразума,
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 1.000.000,00 дин, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се
за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла
у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен оквирним споразумом. Поднета банкарска гаранција не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца: Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, електронске поште
или на e-mail: office@zoopalic.co.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
01/20.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку
закључења оквирног споразума преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 15% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

„Најнижа понуђена цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на office@zoopalic.co.rs или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
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благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели оквирног споразума из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели оквирног споразума
такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је
додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно такса
износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о
додели оквирног споразума или обустави поступка, такса износи 120.000,00
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне
набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Доказ о уплати било које напред наведене таксе је искључиво оригинална
потврда банке о преносу средстава на напред наведени рачун и са назнаком
јавне набавке на коју се односи.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закон.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр:_______________________ од _________________за јавну набавку:
Храна за животиње ЈН бр. 01/20.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
оквирног споразум

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Храна за животиње

Укупна цена без ПДВ-а за добра
наведена у образцу структуре цена

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

45 дана од дана пријема рачуна за
испоручену робу на текући рачун
Понуђача

Рок важења понуде

_________________дана (мин. 30 дана)

Рок испоруке

________________сати (макс. 1 дан)

Гарантни период

_______________дана (мин. 30 дана)

Место и начин испоруке

Франко магацин Зоолошког врта,
сукцесивно – према потреби Наручиоца
и појединачним наруџбинама.

Датум:
___________________________
М.П.
____________________________________
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Понуђач:
_________________________

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Испоруку добара: Храна за животиње 01/20
УГОВАРАЧИ:
Зоолошки врт Палић, Крфска 4, 24413 Палић, ПИБ 100838970, кога заступа
директор Петар Савић, дипл.ек. (у даљем тексту Наручилац)
и
_____________________________________________________ (назив понуђача),
из ________________, _______________________________ (адреса понуђача),
ПИБ: ________________, Mатични број: ________________, разврстано по
величини
за
потребе
састављања
финансијских
извештаја
на
___________________ правно лице, кога заступа _________________ (у даљем
тексту Понуђач).
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Члан 1.
Предмет оквирног споразума за јавну набавку бр. 01/20 у отвореном поступку, су
добра: храна за животиње, према понуди бр. ____________од ____________ год
и спецификацији добара из поглавља III конкурсне документације предметне
јавне набавке, а које су саставни део овога оквирног споразума.
Члан 2.
Продавац се обавезује да Наручиоцу испоручује добра из Члана 1 оквирног
споразума, по појединачним наруџбама Наручиоца, сукцесивно, по потреби,
франко магацин Зоолошког врта.
Појединачне наруџбе Наручилац ће вршити наруџбеницама, које ће издавати у
периоду важења овог оквирног споразума у складу са спецификацијом добара
датом у поглављу III конкурсне документације у предметној јавној набавци, а
према понуди бр. ____________од ____________ год.
Сва роба која се испоручи мора бити одговарати захтевима Наручиоца
прецизираним у поглављу III конкурсне документације у предметној јавној
набавци .
Наручилац ће оштећену, неодговарајући или неисправну робу вратити Понуђачу
уз замену за исправна добра о трошку Понуђача.
У случају поновљене рекламације Наручилац задржава право раскида овог
оквирног споразума и право на накнаду штете.
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УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Укупно уговорена вредност за предмет из члана 1. овог Оквирног споразума
износи 12.622.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: дванаестмилиона
шестодвадесетдвехиљаде петстотина динара).
Укупно уговорена вредност са ПДВ-ом износи 15.137.000,00 динара.
Јединичне цене за добра које су предмет овога оквирног споразума су исказане у
Обрасцу структуре цене, који преставља саставни део овог оквирног споразума.
УГОВОРЕНИ РОК:
Члан 4.
Рок за испоруку добара из члана 1. Оквирног споразума је:
максимално_________________сата (24 сата) од момента сваке појединачне
наруџбе.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Уговорену вредност из члана 3. овог Оквирног споразума Наручилац ће платити
на текући рачун Испоручиоца до 45 дана након испоруке наручених добара и
испостављања фактуре, за сваку појединачну испоруку понаособ.
ГАРАНТНИ РОКОВИ:
Члан 6.
Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. Оквирног споразума је:
____________________ ( минимум 30 дана ).
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
Члан 7.
Понуђач се обавезује да о свом трошку у року од 15 дана по потписивању овог
Оквирног споразума Наручиоцу преда неопозиву, безусловну, наплативу на први
позив и без права приговора Гаранцију Банке за добро извршење посла на износ
од 1.000.000,00 динара, што представља приближно 10% уговорене вредности
ЈН без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од рока важења
Оквирног споразума.
Понуђач се обавезује да непосредно пре испоруке добара обавести службу код
Наручиоца о испоруци добара која су предмет овог Оквирног споразума са
подацима о достављачу.
Понуђач се обавезује да периодично, најкасније свака три месеца почевши од
дана закључења оквирног споразума, достави наручиоцу доказе о томе да у
погледу лица ангажованих на извршењу овога оквирног споразума, извршава све
обавезе прописане Законом о раду и релевантним законима који прописују
обавезу плаћања пореза и доприноса, у супротном је наручилац дужан да
раскине овај оквирног споразума у року од 10 дана од истека рока за
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достављање наведених
проузроковане штете.

доказа,

а

понуђач

не

може

тражити

накнаду

УГОВОРНА КАЗНА:
Члан 8.
У случају неиспуњења уговорних обавеза из овог Оквирног споразума кривицом
Понуђача, Наручилац стиче право на наплату банкарске гаранције за добро
извршење посла.
Члан 9.
Након закључивања Оквирног споразума Понуђач не може да ставља накнадне
примедбе због пропуста насталих приликом састављања понуде или лоше оцене
и процене извесних чинилаца, које је ваљало имати у виду пре или код
састављања понуде која је саставни део овог уговора.
У случају промена цена на тржишту од најмање 10%, корекција цене добара на
који се оквирни споразум односи вршиће се тако што ће се цена добара која је
дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који
се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за
корекцију цене од продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде.
У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе
обавести купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене
добара на исти начин као у претходном ставу.
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за
које захтева промену цена. Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења
захтева за промену цена.
Члан 10.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Оквирног споразума и
његових саставних делова решаваће овлашћени представник уговорних страна
споразумно, у складу са одредбама Законао облигационим односима и другим
важећим прописима.
Уколико се споразум не може постићи, настали спор ће решавати стварно
надлежни Суд у Суботици.
Члан 11.
Уколико дође до једностраног одустајања од Оквирног споразума или појединих
уговорних обавеза, друга страна има право на раскид Оквирног споразума и
накнаду проузроковане штете.
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Члан 12.
Координацију уговорених послова, контроле квалитета и квантитета испоручених
добара по овом Уговору, Наручилац ће вршити путем задужених стручних лица, о
чему ће Понуђач бити писмено обавештен.
Члан 13.
Овај Оквирни споразума ступа на снагу када га потпишу овлашћени
представници Наручиоца и Понуђача а рок важности му је до испоруке наведених
добара или до периода од годину дана.
Наручилац није у обавези да преузима сва добра како је наведено у обрасцу
понуде, него према својим потребама.
Наручилац није у обавези да реализује укупно уговорену вредност из чл. 3 овога
оквирог споразума, уколико нема реалну потребу за набавком одређене врсте
хране за животиње.
Члан 14.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири истоветна примерка од којих
Наручилац за своје потребе задржава 3 (три) примерка, а Понуђач 1 (један)
примерак.

За понуђача:

________________
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M.П.

За наручиоца:

_______________

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Храна за животиње:
Р.бр
.

Предмет ЈН

Количина
и
јединица
мере

Јединична цена
без ПДВа

1

2

3

1

Скуша – смрзнута

2

Сардела – смрзнута

3

Харинга – смрзнута

4

Гирица – смрзнута

5

Толстолобик - жив

6

Мед - тегла 800г

7

Шећер – кристал,
бели

8

Уље – сунцокретово

9

Сојини комадићи

10

Тестенина – спирала,
обична, од белог
брашна, без јаја

11

Зобене пахуљице

12

Сојино брашно

13

Кукурузни гриз

14

Јечмено брашно

15

Квасац – свежи

16

Млеко у праху
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500 кг
900 кг
900 кг
900 кг
500 кг
12 ком
12 кг
12 л
30 кг
50 кг
15 кг
25 кг
25 кг
25 кг
3 кг
5 кг

Јединич Укупна
на цена
цена
са ПДВ- без
ом
ПДВ-а
4

5
(2x3)

Укупна
цена
са ПДВом
6
(2x4)

17
18

5 кг

Сурутка у праху
Декстроза у праху

3 кг
10 кг

19

Сир млади обрани

20

Јогурт - 2,8% млечне
масти, 1,80 дл чаша

21

Грашак смрзнути

22

Кукуруз
смрзнути

шећерац

23

Чоколадно
0,2л

млеко

24

Кромпир

25
26
27
28
29
30
31

38
39

500 кг

Паприка – слатка
600 ком
Целер комад
10.000 кг
Шаргарепа
1.000 кг
Црна ротква
1.000 кг
Тиквице – беле
2.000 кг
Црни лук

Паштрњак

37

160 ком

600 кг

33

36

–

100 кг

Парадајз

Зелена салата

35

40 кг

500 кг

32

34

520 ком

5.000
комада
500 кг
700 кг

Першун
2.000 кг
Цвекла
600 кг
Краставац
2.000 кг
Купус
250 кг
Ананас
200 кг
Крушка
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40
41

2.700 кг
Банане
250 кг
Грејпфрут
300 кг

42

Грожђе

43

Суво грожђе

44

Јабука

45

Киви у ринфузи

46

Кокос

47

Лимун

48

Бундева

49

Диња

50

Лубеница

51

Наранџа

52

Мандарина

53

Сено детелине

54

Ливадско сено

55

Слама

56

40 кг
10.000 кг
200 кг
20 кг
20 кг
500 кг
300 кг
2.000 кг
2.000 кг
500 кг
30.000 кг
50.000 кг
40.000 кг
10.000
векни

Хлеб полубели

6.000 кг
57

Концентрат за
исхрану крава

58

Концентрат
исхрану
дивљачи

59

Концентрат за
исхрану коња

6.000 кг
за
јеленске
7.000 кг
14.000 кг
60

Мекиње
брашно
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–

сточно

2.000 кг
61

Концентрат за
исхрану кунића

62

Концентрат
исхрану
пилића 1

63

Концентрат за
исхрану товних
пилића 2

100 кг

64

Концентрат
исхрану
пилића 3

100 кг

65

Концентрат за
исхрану кока носиља

за
товних

за
товних

100 кг

750 кг
400 кг

66

Концентрат за
исхрану ћурића

67

Пругасти сунцокрет у
семену

350 кг
100 кг
68

Бели сунцокрет
семену

у

69

Црни сунцокрет
семену

у

100 кг

70
71
72
73

74

300 кг
Зоб у семену
10 кг
Ланено семе
200 кг
Пшенично семе
100 кг
Семе уљане репице
Храна за егзотичне
врсте птица Нутрибирд Т16 или
одговарајуће

45 кг
100 кг

75

Светло семе (Phalaris
canariensis)

76

Кикирики – у љусци,
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100 кг

неслани и пржени
45 кг

77

Лешник – у љусци

78

Пиринач

79

Премиум храна
канаринце

за

80

Премиум храна
велике папагаје

за

81

Храна за папагаје –
микс са орашастим
плодовима

82

Јајчана
папагаје

храна

за

83

Јајчана
храна
канаринце

за

84

Храна
за
морске
прасиће, хрчкове

85

Храна у гранулама за
исхрану
акваријумских
рибица

86

Храна
за исхрану
језерске рибе

300 кг

300 кг

500 кг

20 кг

10 кг

10 кг

20 кг

1 кг

1 кг
18 кг
87

88
89
90

Храна
за
ручно
храњење
новоизлеглих птица
(Нутрибирд А19 или
одговарајуће)
Препарат за лакше
митарење птица

500 гр
2 кг

Калцијум за птице
4 кг
Мултивитамин
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за

птице

91

92

93

Препарат за
повећање
фертилности и
гласовних
способности птица
Витаминско
минерални додатак
за исхрану
биљоједних
гмизаваца
Витаминско
минерални додатак
за исхрану
месоједних
гмизаваца

200 гр

3,4 кг

1,7 кг

25 кг
94

Витаминско
минерални
са селеном

95

Посластица за коње
са каротеном

додатак
450 кг
200 кг

96

Витаминско
минерални додатак
2% за домаће
животиње

97

Витамински
суплементи за мачке

98

Витамински
суплементи за псе

6кг

6 кг

99
100

200 кг
Сточна лизалица
200 кг
Со за путеве
10 кг

101

Морска со

102

Јаја – кокошија

103

Јаја – препеличја

104

Пилетина
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6.000 ком
600 ком
360 кг

105

Пилетина – пилеће
ноге

106

Пилетина – крилца

107

Пилетина – леђа

30 кг

108

Храна за мачке

540 кг

109

Храна за псе

540 кг

110

Шаран - жив

111

Јунећа јетра - свежа

112

Приринчано брашно

113

Сојино млеко

10 литар

114

Чај – зелени

54 Кутије
са 20
кесица

115

Јогурт

5 литар

116

Јогурт Воћни

5 литар

117

Мед – ливадски

118

Мед – цветни

119

Мед – багремов

5 кг

120

Пшеничне клице

10 кг

121

Карфиол

122

Броколи

360 кг

123

Јагода

360 кг

124

Купина

160 кг

125

Клементина

126

Нектарина

20 кг

127

Лимета

20 кг
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30 кг
30 кг

200 кг

20 кг
10 кг

5 кг
5 кг

720 кг

20 кг

128

Шљива

540 кг

129

Дуња

20 кг

130

Малина

160 кг

131

Брусница

132

Патлиџан

133

Прокељ

20кг

134

Бели лук

20 кг

135

Кељ

136

Чичока

20 кг

137

Боранија свежа

20 кг

138

Боранија смрзнута

40 кг

139

Мармелада

140

Керелаба

20 кг

141

Мед са саћем

20 кг

Суплемент за
успостављање
цревне флоре
егзотичних птица
Суплемент за
припрему егзотичних
птица за гнежђење и
размножавање
Витаминско
минерални
суплемент за
поправљање општег
стања егзотичних
птица у течном стању
Минерални додатак
за јачање кљуна и
костију егзотичних
птица
Глина за егзотичне
птице и папагаје

5 кг

142

143

144

145

146
147

Нар
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10 кг
250 кг

20 кг

20 кг

5 кг

5л

5 кг

20 кг
5 кг

148

Сува смоква

5 кг

149

Сува кајсија

5 кг

150

Сува шљива

5 кг

151

Празилук

152

Блитва

5 кг

153

Кајсија

5кг

154

Бресква

5 кг

155

Трешња

156

Вишња

157

Млеко трајно

20 литара

158

Пудинг ванила кесица

50 кесица

159

Овсена каша - кесица

160

Сируп јагода

5 литара

161

Сируп наранџа

5 литара

162

Царнимин салвана
или одговарајуће

1 кг

163

Грашак за птице

1 кг

164

Овас голосемени за
птице

1 кг

165

Нигер семе за птице

1 кг

Шафраника (карди
или одговарајуће) за
птице

1 кг

166
167

Хељда за птице

168

Семе конопље

1 кг

169

Просо

1 кг

170

Соја љуспа

1 кг

171

Бела ротква
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5 кг

5 кг
5 кг

20 кесица

1 кг

100 кг

172

Чај – нана (кутија по
20 кесица)

173

Пилеће бело месо

174

Јунећи бут

2 кг

175

Смрзнуто поврће
микс

2 кг

176

Папалина

177
178
179

Храна за веверице
Дегу натуре или
одговарајуће
Овсене пахуљице у
кесицама 48 грама
Плазма кекс или
одговарајуће

50 Кутија
50 кг

100 кг
1 кг
10 ком
1 кг

180

Овас ољуштени

1 кг

181

Чоколино

5 кг

182

Киви у корпи

10 кг

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. Уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 6. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
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НАПОМЕНА: КОЛИЧИНЕ НАВЕДЕНЕ У ОБРАЗЦУ СТРУТУРЕ ЦЕНЕ СУ
ОКВИРНЕ ГОДИШЊЕ КОЛИЧИНЕ КОЈЕ УВЕЛИКО ЗАВИСЕ ОД БРОЈНОГ
СТАЊА И ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЖИВОТИЊА У ЗБИРЦИ ЗООЛОШКОГ
ВРТА ПАЛИЋ. НАВЕДЕНЕ СУ ОРИЈЕНТАЦИОНО, ПРВЕНСТВЕНО У СВРХУ
ПОРЕЂЕЊА ПОНУДА РАЗЛИЧИТИХ ПОНУЂАЧА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА
НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ чл. 85 ст. 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама.

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара Храна за животиње бр. 01/20 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________
у поступку јавне набавке добара Храна за животиње бр. 01/20, поштовао је
све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, а у тренутку
подношења понуде није му изречена мера забране обављања делатности.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XII РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Назив понуђача
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Датум
Број

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
ЗА 2019. ГОДИНУ - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/20,
ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ :
У календарској 2019. години продао сам добра предметне јавне набавке
следећим Наручиоцима – Купцима

Наручилац - Купац

Количина

Вредност у динарима
без
ПДВ-а
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УКУПНА
ВРЕДНОСТ:

М.П.

Понуђач

______________________

Напомена:
Понуђач је дужан да овај образац фотокопира уколико подаци из
приложених уговора превазилазе оквир приложене табеле.

Page 113 of 114

XIII ПОТВРДА
УЗ РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Наручилац
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Датум
потврде

издавања

Број под којим
потврда заведена

је

Којом, као Наручилац потврђујем, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да сам од овог понуђача у 2018-ој години набављао добра из
спецификације јавне набавке Храна за животиње Јн 01/20 у вредности
______________________________ динара, и да су иста одговарала
стандардним квалитетима.
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку доделе оквирног
споразума у Јавној набавци добара број 01/20, у отвореном поступку, а за
потребе наручиоца Зоолошког врта Палић, Крфска 4, 24413 Палић и у друге
сврхе се не може користити.
М.П.

Наручилац – Наручилац

________________________
Напомена: Понуђач ће овај образац фотокопирати у потребном броју
примерака и послати на адресу свих наручилаца из Референтне листе, ради
потписивања и овере, и уз образац доставити копију уговора на који се
образац односи.
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