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Број: 02-1219 
Датум: 26.06.2017. год. 
Пожаревац 

 
 

Број јавне набавке:  ЈНОП 11/2017 
 
  
 

У складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, Комисија за јавну набавку објављује: 
 

I ИЗМЕЊЕНУ  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
(СВЕ ИЗМЕНЕ СУ ОЗНАЧЕНЕ ЗЕЛЕНОМ БОЈОМ У КД И ОДНОСЕ СЕ НА ИЗМЕНУ ДЕЛА ДОДАТНОГ 
УСЛОВА ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА - РЕФЕРЕНЦИ. ИЗМЕНЕ СЕ НАЛАЗЕ НА СТРАНАМА: 39, 42. 

70. и 71. ове КД ) 
 
 

отворени поступакса циљем закључења 
-ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- 

 
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 

 
Ознака из општег речника набавке: 55523000 

 
 

 
 
 

Укупан број страна: 74 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда  закључно са: 13.07.2017.  године, до 10:00 часова. 
 

Датум отварања понуда: 13.07.2017.  године, у  10:30  часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун, 2017. године 
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На основу члана 32, 40, 40а став 2. тачка 1) и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 

124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8.став 1.Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени 

гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 11/2017 број 02-1024од  
02.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку11/2017 број 02-1025 од 02.06.2017. године, али 

и у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, Комисија за јавну набавку објављује: 
 

I ИЗМЕЊЕНУ  
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума за јавну набавку –  Исхрана 

болесника 
 
 

 
ЈНОП број 11/2017 

 
Садржај конкурсне документације 

 
Ред. 
бр. ОПИС Страна 

1. Насловна страна 1 

2. Садржај са упутством 2 

3. Општи подаци о јавној набавци и  предмету  набавке 3-4 

4. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке ( образац 1) 5-38 

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона и Упутство како 
се доказује испуњеност тих услова 39-44 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 45-52 

7. Образац понуде (образац 2) 53-56 

8. Модел оквирног споразума (образац 3 ) 57-62 

9. Образац структуре цена са упутством како да се попуни (образац 4) 63-65 

10. Образац трошкова припреме понуде(образац 5) 66 

11. Образац изјаве о независној понуди (образац 6) 67 

12. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2  Закона (образац 7) 68 

13.  Образац докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (Образац 8 ) 69 

14. Референц листа (Образац 9 ) 70 

15. Потврда купаца/здравствене установе (Образац 10  ) 71 

16. Изјава о техничком капацитету  ( Образац 11 ) 72 

17. Изјава о достављању доказа о здравственој исправности производа( Образац 12  ) 73 

18.  Изјава о кадровском капацитету ( Образац 13 ) 74 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:Општа болница Пожаревац 
Адреса:ул.Братства јединства 135, Пожаревац 
Интернет страница:www.obp.rs 
Матични број: 17823485 
ПИБ: 107372295 
Текући рачун: 840-842661-62 Управа за трезор – филијала Пожаревац 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступкуса циљем закључења оквирног споразума, у складу са 
чланом 32, чланом 40, чланом 40а став 2. тачка 1) ЗЈН. 
Оквирни споразуми ће се закључити између наручиоца и два понуђача. 
-  На ову јавну набавку ће се осим Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015)примењивати и: 
- Закон о безбедности хране (''Службени гласник РС"бр. 41/09), 
- Закон о општем управном поступку, („Сл. гласник РС” бр. 18/2016) , у делу који није регулисан Законом о 
јавним набавкама, али и због забране ретроактивне примене прописа Закон о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01, ''Службени гласник РС"бр. 30/10), у делу где то буде потребно. 
- Закон о облигационим односима, након закључења оквирног споразума, односно појединачних уговорао јавној 
набавци и/или појединачних наруџбеница (''Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Службенилист  СРЈ" бр. 
31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гл. РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/15), 
- Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и други правни акти који су 
наведени у овој конкурсној документацији, али и други позитивни акти (правног система Републике Србије) које 
Комисија за ову јавну набавку буде сматрала за неопходне приликом фазе стручне оцене понуда, и ако нису 
наведени у конкурсној документацији. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се спроводи ради закључењаоквирног споразума са два понуђача, на 24 (двадесетчетири) 
месеци од момента потписивања свих чиниоца. 
Уколико Наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи оквирни 
споразум са мањим бројем понуђача, односно са једним. 
 
4. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 11/2017 су услуге – Исхрана болесника 
Предмет ове јавне набавке су услуге: Исхрана болесника, односно услуге достављања припремљених оброка у 
болницу → Припрема и дистрибуција оброка –  достављених у наменским термосима од INOX-a 
(киселоотпорног прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране.Припрема и дистрибуција оброка  – доручак, ручак, 
вечера и ужина, односно тзв. готових ланч пакета – и то  херметички упакованог у полипропиленске дводелне 
посуде затворене вишеслојном фолијом ( материјал: комплексни филм или одговарајући) за једнократну 
употребу са прибором за јело за једнократну употребу– за пацијенте на хемотерапији и педијатрији) 
 
Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 
Ознака из општег речника набавке →55523000 - Услуге достављања припремљених оброка за остала предузећа или 
установе 
 
5. Циљ поступка 
Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума (са два понуђача), а из њега потребног броја 
појединачних уговора о јавној набавци и/или појединачних наруџбеница. 
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и два понуђача. Уколико Наручилац не добије унапред 
одређени број прихватљивих понуда, Наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, 
односно  са једним. 
 
6. РОК за доношење одлуке о закључењу (додели) оквирног споразума:  
Одлука о закључењу (додели) оквирног споразума биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року који не 
може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда. 
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7. Преузимање конкурсне документације: 
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 
- Интернет адреси наручиоца: www.obp.rs 
 
8. Контакт лице и служба 
Контакт: дипл.ецц Драгана Живојиновић 
Факс:012/550-585 
e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com   
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-14:30 
часова. 
 
9. Рок и начин подношења понуда  
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој конкурсној документацији, 
позитивним прописима правног система Републике Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима 
одређеним у овој конкурсној документацији.  
Крајњи рок за доставу понуде је тридесет (30) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, односно до 13.07.2017. године до 10:00 часова. 
Понуду доставити у затвореној коверти или кутији и то на начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком – Понуда за јавну набавку  са циљем закључења оквирног 
споразума ЈНОП 11/2017 – услуге  – Исхрана болесника , те напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште 
или лично на адресу наручиоца у улици Братства јединства бр. 135, 12 000 Пожаревац.. 
Понуђачима се препоручује да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду пријема понуде. 
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца  најкасније до 10:00 часова 
последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 
 
10. Време и место отварања понуда 
Поступак отварања понуда ће се спровести 13.07.2017. године у 10:30 часова, у просторијама наручиоца -  Општа 
болница Пожаревац Братства јединства бр. 135. 
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду, 
а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања 
понуда, издато на меморандуму или са логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица 
понуђача.  
Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само присуствовати отварању 
понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму активно учешће у самом поступку.  
Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 

 
 
 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по 
њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица 
дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о 
изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15) дужан  да све  измене и 
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са 
чланом 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације  или  појашњења  у  вези  са  
припремањем  понуде,  објавити  на  порталу  јавних набавки и на својој интернет страници. 
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ОБРАЗАЦ 1 

 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИСУСЛУГАИ 

ДОБАРА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ИСТИХ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Исхрана болесника, односно услуге достављања припремљених оброка у болницу → Припрема и 
дистрибуција оброка –  достављених у наменским термосима од INOX-a (киселоотпорног прохрома Ч.4580) за 
дистрибуцију хране.Припрема и дистрибуција оброка  – доручак, ручак, вечера и ужина, односно тзв. готових 
ланч пакета – и то  херметички упакованог у полипропиленске дводелне посуде затворене вишеслојном 
фолијом ( материјал: комплексни филм или одговарајући) за једнократну употребу са прибором за јело за 
једнократну употребу – за пацијенте на хемотерапији и педијатрији. 
 
Наведено подразумева оброк прилагођен болесницима, од којих су неки на посебним режимима исхране, што ће бити 
посебно и прецизно наведено кроз јеловнике. Набавка предметних услуга, односно добара који су саставни део 
предметне услуге подпада под„промет (хране) намало“ које је дефинисано Законом о безбедности хране 
(''Службени гласник РС"бр. 41/09 - у дањем: ЗБХ) као руковање храном, односно њена прерада, припрема, 
складиштење, на месту продаје или испоруке потрошачу, делатности припреме и послуживања хране, између осталих 
и у објектима колективне исхране (кантине, болнице, вртићи, школе) 
 
Добављач се обавезује да ће храна коју испоручује Наручиоцу као крајњем купцу бити припремљена од 
намирница I класе (квалитета), у складу са нормативима утврђеним позитивним законским прописима и у 
складу са добром произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у прехрамбеној индустрији. 
 
Одговорност понуђача/добављача као субјекта у пословању храном у свим фазамапроизводње, прераде и промета 
хране којим управљају, су дужни да обезбеде да храна испуњава условепрописане ЗБХ и другим посебним прописима, 
као и да докажуиспуњеност тих услова. 
 
Понуђач/добављач је такође дужан да обезбеди следљивост у свим фазама производње, прераде и промета хране, 
односно дужан је да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег даље снабдева храном, животињама које 
служе за производњу хране, или било коју супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну. 
 
Понуђачи/добављач су у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим фазама производње, прераде и 
промета хране које су под њиховом контролом, испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у складу 
са ЗБХ и другим прописима. 
 
Наведено подразумева и да лица која на радним местима у производњи или промету хране долазе у додир са храном 
морају имати основна знања о хигијени хране и о личној хигијени и морају носити радну одећу и обућу. 
 
Исхрана болесника у стационарним здравственим Установама представља специфичан , најаутентичнији облик 
друштвене исхране, нераздвојни је део терапијско рехабилитационог режима и  из тих разлога мора бити усклађена 
са потребама лечења. 
 
У Општој болници Пожаревац имамо следеће дијете које се израђују по дијабетној шеми и нормативу јела за 
болничку исхрану,а то су: пуна, хепатична, улкусна, кардијлна, лагана, лагана без јаја, жучна, нефритична, 
дијабетична, цревне дијете, течна дијета,дијета за назогастричну сонду, кашаста дијета, специјалне дијете у 
које спадају дијете елиминационе дијете, безглутенска дијета, дијета са смаљеним садржајем пурина, 
редукциона дијета, беле дијете, дијета код анорексије, булимије, посна дијета и друге дијете које се дају по 
налогу лекара. 
 
Свака од горе наведених дијета може бити: ХИПЕРКАЛОРИСКА, ХИПОКАЛОРИСКА, ХИПЕРПРОТЕИНСКА, 
ХИПОПРОТЕИНСКА, СЛАНА И НЕСЛАНА. 
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ДНЕВНИ ПРОСЕК ОБРОКА ПО ДИЈЕТАМА 
 
Оквиран број оброка који ће бити поручени у току периода извршења оквирног споразума, односно појединачних 
уговора о јавној набавци и/или појединачних наруџбеница дат  је у техничкој спецификацији дневних оброка по 
дијетама као и дијете које се јављају на годишњем нивоу. До наведеног броја наручилац је дошао на основу 
просечног броја заузетости постеља у току године. 
 
 

ДИЈЕТА БРОЈ ОБРОКА 
Дневни просек оброка 

(доручак+ручак+вечера+
ужина) 

 Доручак Ручак Вечера Ужина  
1. Пуна 95 92 86 / 91 
2. Дијабетична 64 65 63 / 64 
3. Лагана 80 76 73 / 77 
4. Кардијална 28 28 28 / 28 
5. Хепатична 2 2 2 / 2 
6. Улкусна 5 5 5 / 5 
7. Нефритична 7 7 7 / 7 
8. Кашасте дијете 30 30 30 / 30 
9. Цревне 12 12 12 / 12 
10. Специјалне 6 6 6 / 6 
11. Педијатрија 15 15 15 15 15 
12. Дијализа 17 17 17 / 17 
13. Захвални оброци за 
даваоце крви 15 / / / 15 

14. Труднице и породиље 25 25 25 25 25 
15. Лагана дијабетична 7 6 2 / 6 
16. Хемотерапија 
(онкологија) 10 5 2 / 6 

17. Ужина за дијабетичаре 
(касна вечера) / / / 10 10 

18. Антидијароична 
(педијатрија) 6 7 2 / 5 

19. Дијабетично кашаста 15 15 15 / 15 
20. Пуна-психијатрија 35 35 35 35 35 
 

Просек дијате које се јављају на годишњем нивоу 
 
 Доручак Ручак Вечера 
Посна 100 100 100 
Гихт 10 10 10 
Дијабетична без млека 30 30 30 
Кашаста без млека 30 30 30 
Без глутена 10 10 10 
Алергија на кравље млеко 12 12 12 
ИНР дијета 23 23 23 
Прелазна дијета код деце 9 9 9 

 
ПУНА ДИЈЕТА 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос    2380 - 2800кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине         16%    ( 12-17%)   могуће варијације 
       * масти                    28%    ( 27-30%)   због различитих намирница исте групе 
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       * угљени хидрати  56%     ( 50-60%) 
Пуна дијета нема никаквих ограничења. Пацијенти на пуној дијети могу да једу намирнице из свих група само у 
одређеној количини. У периоду поста пацијентима је уз одобрење лекара дозвољен пост који подразумева искључење 
јаја, млека и млечних производа 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Хлеб полубели или црни 300 300 
2. Пиринач, гриз, брашно 50 50 
3. Макароне 70 70 
4. Месо пилеће, јунетина 240 200 
5. Јаја 1/2 25 
6. Млеко и кисело млечни производи 400 400 
7. Сир, кисела павлака 40 40 
8. Пасуљ, грашак 50 50 
9. Остало поврће 800 650 
10. Путер, кајмак 20 20 
11. Уље 20 20 
12. Свеже воће 230 200 
13. Мед,џем 50 50 
14. Шећер 30 30 

 
ТАБЕЛА: Замена група намирница 
                      -пуна дијета- 
Ред.бр. Групе намирница које се међусобно замењују На којој основи се врше замене 

1. Хлеб, теста, пиринач, кромпир, гриз Садржај скр 
2. Месо (све врсте), риба изнутрице, јаја, сир, млеко, јогурт, 

кисело млеко, кефир, месне прерађевине и конзерве могу се 
замењивати за месо до ¼ укупне количине ( пилећа прса 50г, 
шунка 50г, пилеће виршле 80г, пилећа паштета 50г, тост 
нарезак 50г)  

Беланчевине 

3. Пасуљ, грашак, соја, боб, тесто са јајима Беланчевине 
4. Поврће, све врсте свежег поврћа Угљени хидрати 
5. Путер, павлака, кајмак, маргарин Масноће и енергетски унос 
6. Уље, маргарин, биљна маст Масноће 
7. Воће-све врсте свежег воћа може се заменити и за воћне 

сокове и компоте (прерачунато на сирово) 
Енергетски унос и угљени хидрати 

8. Мед, мармелада, џем, воћни сируп Угљени хидрати 
9. Шећер, бомбоне, желе Угљени хидрати 

 
- пуна дијета за децу 
 
ХЕПАТИЧНА (ОСНОВНА)  ДИЈЕТА И УЛКУСНА ДИЈЕТА 
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос    1904 - 2380 кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине         6,1% 
       * масти                   16,5% 
       * угљени хидрати  77,3% 
 
Намена: за болеснике са хроничним обољењем јетре и жучне кесе, као и код тежих форми хепатитиса првих дана 
болести. 
Основни јеловник се прилагођава стању болесника (различите потребе за беланчевинама и поступно повећање 
дневног уноса) помоћу у ту сврху предвиђених додатака. Намирнице се кувају на пари или у води, пасирају се или се 
добро раскувају. Користе се намирнице које не изазивају надимање а од поврћа се користи: шаргарепа, кромпир, 
младе тиквице, парадајз ољуштен,зелен, цвекла, целер, од воћа јабуке (печене, куване), банане. 
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Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Сир млади 40 40 
2. Беланце од јаја 1/2 16 
3. Поврће 660 550 
4. Воће 530 450 
5. Воћни сок 200 200 
6. Мед, џем 25 25 
7. Путер 10 10 
8. Уље 20 20 
9. Шећер 100 100 
10. Брашно, пиринач, гриз, кекс 40 40 
11. Хлеб (полубели) 150 150 
12. Тестенине 70 70 
13.  Млеко киселомлечни производи 400 400 

 
   Најпогоднији додаци за индивидуално прилагођавање дијете: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Сир млади посни 100г 
2. Месо младо мршаво 50г 
3. Месо младо мршаво 100г 
4. Месо младо мршаво 150г 
5. Јогурт 200г 
6. Кисело млеко 200г 
7. Воћни сок 200г 
8. Печене јабуке 200г 
9. Банане 200г 

 
Хлеб полубели по могућству препечен (двопек). Од зачина је дозвољено першунов лист, кухињска со 2г/дан.  
Улкусна дијета намењена је за болеснике са поремећајем желудачне функције, код улкуса на желуцу и других 
желудачно цревних обољења  у фази опоравка. 
 
 
КАРДИЈАЛНА ДИЈЕТА 
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос    1905-2143 кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине      16,7%    =      17% 
       * масти                22,8%     =      23% 
       * угљени хидрати  57,7%     =      58% 
 
          Дијета је састављена од лако сварљивих намирница које не изазивају надимање. Храна се припрема на пари, у 
води или динстањем. Намирнице су пасиране или добро раскуване. Унос Nа се ограничава на 600-900мг/дневно. 
          У дијети се користе следеће намирнице: млади сир, посна риба, овсене пахуљице, мршаво месо, јунетина, 
живинско месо без кожице, кисело млечни производи од обраног млека ( 0,05% м.м.- 1% м.м.), јаје кувано, 
шаргарепа, кромпир, зелен, карфиол, цвекла, зелена салата, парадајз, тиквице, купус, блитва, спанаћ, млада боранија, 
плави парадајз, јабуке, банане, лимун, компот, воћни сок без шећера, двопек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јавна набавка ЈНОП  број 11/ 2017– Исхрана болесника 
 



Страна 9 од 74 
  

 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Месо посно, посна риба 250 200 
2. Сир млади посни 50 50 
3. Кисело млеко, јогурт 1% м.м. 400 400 
4. Поврће 600 500 
5. Воће 500 400 
6. Воћни сок 400 400 
7. Уље 10 10 
8. Овсене пахуљице  100 100 
9. Пиринач, Гриз 50 50 

10. Хлеб полубели 150 150 
11. Џем, мармелада 60 60 
12. Мед 40 40 
13.  Путер 20 20 

 
Најпогоднији додаци за индивидуално прилагођавање дијете: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Сир млади посни 50г 
2. Посно месо,посна риба 100г 
3. Кекс 40г 
4. Воћни сок 200г 

 
Забрањено је свињско месо, свињска маст, павлака, кајмак, сухомеснати производи, сушена и димљена меса, кисео 
купус, пасуљ, грашак, лисната теста, масна теста, љута и слана јела. 
 
ЛАГАНА ДИЈЕТА, ЛАГАНА БЕЗ ЈАЈА 
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос    2500-2700 кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине         16,9%     =      17% 
       * масти                    29,5%     =      30% 
       * угљени хидрати  53,3%      =      53% 
 
        Дијета је састављена од лако пробарљивих намирница ( поврће са мало целулозе, месо младо немасно, риба 
посна-свежа, млечне масноће, двопек, воће кувано или печено), све намирнице добро раскуване, пасиране или 
припремљене на роштиљу. У термичкој обради није дозвољен процес пржења нити коришћења зачина:лук, бибер, 
алева паприка, рен, сирће. Такође није дозвољено узимање јаких и масних бујона, а уместо супе погоднији су потажи 
од пасираног поврћа, гриза и пиринча. Јелима се не додаје класична запршка.  
        У дијети се користе намирнице: месо јунеће, пилеће и посна риба,поврће: кромпир, шаргарепа, спанаћ, блитва, 
парадајз ољуштен, млада зелена салата, цвекла, воће: јабуке, банане, лимун, брескве (печене, куване, компот). 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Месо,риба 240 200 
2. Јаја 1 ком. 50 
3. Млеко (јогурт, кисело млеко) 400 400 
4. Сир млади 60 60 
5. Путер, павлака 30 30 
6. Уље 20 20 
7. Поврће 700 600 
8. Воће 300 250 
9. Воћни сок 200 200 
10. Шећер 40 40 
11. Кекс, овсене пахуље, пиринач,гриз, теста 90 90 
12. Хлеб полубели 250 250 
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Лагана без јаја подразумева искључивање јаја и намирница са јајима из основне лагане дијете, такође на наведеној 
основи је и ЖУЧНА ДИЈЕТА, која подразумева и ограничен унос масти 
 
НЕФРИТИЧНА ДИЈЕТА ( са 20г беланчевина;са 30-40г беланчевина) 
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос   2143-2381 кцал  = са 20г беланчевина 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине      3,7% 
       * масти                28,9% 
       * угљени хидрати  67,8% 
 
Унос На  400-700мг/дан ,  К  2500-2800мг/дан. 
Дијета је састављена од високо енергетских намирница које не садрже беланчевине. Да би се обезбедио неопходни 
основни минимум есенцијалних аминокиселина дају се мале количине намирница са пуновредним беланчевинама 
(јаја, месо, млеко).Поврће и воће се одабира са ниским садржајем калијума, Контролише се количина укупне 
течности. 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Млеко 200 200 
2. Месо, риба 100 75 
3. Павлака 30 30 
4. Путер 45 45 
5. Уље 15 15 
6. Кромпир 115 100 
7. Поврће 580 500 
8. Мед 50 50 
9. Воће 230 200 

10. Брашно 20 20 
11. Хлеб 150 150 

 
Нефритична дијета са 30-40г беланчевина примењује се у хроничној фази бубрежне инсуфицијенције. Додатком 50г 
меса добија се варијанта нефритичне дијете са 40г беланчевина.  
У дијети се користе следеће намирнице:месо-говедина, јунетина, живинско месо, купус, карфиол, шаргарепа, цвекла, 
кромпир, зелена салата, тиквице, лук, боранија, зелен, јабуке, шљиве, крушке, кајсије 
 
СТРОГА ЦРЕВНА ДИЈЕТА Ц1, Ц2, Ц3 
 
Намена:за болеснике са обољењима желудачно-цревног тракта ( дијареја, ентероколитис, бациларна дизентерија, 
хронични колитис). Дијета се индивидуално прилагођава због стања болесника. Овим болесницима се одређује и 
течна (горак чај) дијета, индивидуално. 
Карактеристике: дијета је састављена од лако пробарљивих намирница са минималним остатком. Бирају се 
апсорбантне намирнице.Намирнице се припремају кувањем на пари, у води, пасирају или ситно сецкају. Храна је 
нормално посољена, са оптималном температуром при служењу. Горак чај се по потреби даје у току дана. 
У дијети се користе: чај, двопек, месо бело пилеће без кожице, шаргарепа, кромпир, зелен, печена јабука. 
Строга цревна дијета се строго индивидуално прилагођава стању болесника и току болести, па је практично 
немогуће направити заједнички јеловник за све случајеве акутних цревних обољења. Дијета се обезбеђује на тај 
начин што се сви случајеви са акутним цревним обољењем стављају на чајну дијету (само горак чај). Уз чај у 
зависности од тежине обољења болесника дају се следећи додаци: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Двопек 50г 
2. Слузава супа 30г 
3. Слани кекс 50г 
4. Кекс без масти 30г 
5. Печена јабука 200г 
6. Барено јаје 2 ком. 
7. Кромпир, шаргарепа 600г 
8. Месо 100г 
9. Компот без  шећера 200г 
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ТЕЧНА ДИЈЕТА 
 
Примена: 

- код фебрилних стања 
- у преоперативном току, постоперативном току, код хируршких интервенција 

Дозвољене течности: вода, чај, компот, млеко, јогурт, сојино или пиринчано млеко, слани бујон, слузаве супе, 
природни свежи сокови. Да би бистри бујон био хранљивији и садржавао што више беланчевина, месо и зелен треба 
ситно исецкати и ставити у хладну воду па лагано загревати и кувати. Обавезно процедити. 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Чај (нана,камилица) 5 5 
2. Чај од шипка 25 25 
3. Месо мршаво за бујон 120 Бујон 
4. Зелен за бујон 100 Бујон 
5. Јабуке за компот 150 Течност 
6. Шећер 40 40 

 
Најпогоднији додаци за индивидуално прилагођавање дијета: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Јогурт 200г 
2. Воћни сок 200г 
3. Жуманце 1 ком. 
4. Млеко 200г 
5. Жуманце у млеку 1 ком./200г 

 
КАШАСТА ДИЈЕТА 
 
Намена: за болеснике после операције на једњаку, желуцу, танком и дебелом цреву, код болесника са општим тешким 
стањем и високом фебрилношћу ( након течне дијете).        
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос   2263 кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине      17,9% 
       * масти                21,7% 
       * угљени хидрати  60% 
 
Дијета је састављена од намирница погодних за пасирање и богатим беланчевинама, минералним материјама и 
витаминима. Намирнице се кувају, а јела су кашаста. Уместо хлеба користи се фини двопек. 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Месо мршаво 300 250 
2. Сир млади посни 100 100 
3. Путер 20 20 
4. Јаје 1/2 25 
5. Поврће 455 400 
6. Воће 350 300 
7. Воћни сок 200 200 
8. Уље 20 20 
9. Пиринач, гриз, брашно, кекс 100 100 

10. Двопек 150 150 
11. Млеко  400 400 
12. Шећер 35 35 
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Најпогоднији додаци за индивидуално прилагођавање дијета: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Воћни сок 200г 
2. Компот од јабука 50г 
3. Шећер 10г 
4. Чај 5г 
5. Јогурт 200г 
6. Кисело млеко 200г 

 
Ако се ради о пацијентима који имају дијабет, онда се води рачуна да се у припреми не користи шећер. Јела која се 
дају оваквим пацијентима су:пире од шаргарепе, кромпира и млевеног меса 250-300г, гриз на млеку 250г, сутлијаш на 
млеку 250г, супе 200г, кекс каша 300г. 
 
ТЕЧНА ДИЈЕТА ЗА НАЗОГАСТРИЧНУ СОНДУ 
 
Карактеристике: 

- користе се лако сварљиве намирнице високе биолошке вредности, 
- посебан начин припреме који подразумева обавезно цеђење припремљеног оброка кроз газу или филтер, 
- оброк мора бити течан, температуре 36 C°, 
- оброци се дају у 5 обеда у количини од 150-200г. 

 
Исхрана сондом се користи код пацијената који нису у стању да гутају чврсту храну, код операција грла, једњака, код 
тешких анорексија, болести црева, код старих изнемоглих људи. 
 
 
Потребне намирнице за састав дневног оброка: 
 
Ред.бр. Намирница бруто нето 

1. Месо за бујон 250г 100г 
2. Млеко у праху обрано 60г 60г 
3. Млеко свеже 600г 600г 
4. Млеко у праху пуномасно 150г 150г 
5. Жуманце 2 ком. 32г 
6. Воћни сок 800г 800г 
7. Сок од шаргарепе 100г 100г 
8. Сок од парадајза 100г 100г 
9. Сок од лимуна 60г 30г 

10. Шећер 140г 140г 
11. Квасац 10г 10г 

 
Најпогоднији додаци за индивидуално прилагођавање дијета: 

1. обогаћено млеко 
      - млеко 250г, жуманце 16г, млеко у праху 50г, шећер 25г 
2.  обогаћени сок од шаргарепе 
      - сок од шаргарепе 200г, жуманце 32г, шећер 25г 
3.   обогаћени сок са квасцем 
       - сок од шаргарепе 200г, квасац 30г, шећер 25г 
 
Ако се ради о пацијентима који имају дијабет, онда се у припреми оброка не користи шећер, мед. 
 
ДИЈАБЕТИЧНА ДИЈЕТА 
 
Састав и основне карактеристике дијете: 
- укупан енергетски унос    1800 - 2300 кцал 
- учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
       * беланчевине             20% 
       * масти                        30% 
       * угљени хидрати  50-60% 

Примењује се код болесника са повишеним шећером у крви. Болесници који болују од шећерне болести могу да 
користе све животне намирнице изузев шећера, колача, меда, џема и сл., али за разлику од здравих особа важно је 
колико и у којој количини чега смеју да једу. Овакви пацијенти имају најмање 5 оброка ( обавезан оброк пред 
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спавање). На основу дијагнозе прописује се дијабетична лагана дијета која поред рестрикције шећера и шећерних 
концентрата подразумева и рестрикцију намирница богатих целулозом. Такође дијабетична дијета у зависности од 
дијагнозе пацијента може бити без млека, млечних производа 
 
 
Количине намирница су следеће ( на дневном нивоу): 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Хлеб интегрални или полубели 150г 
2. Млеко, јогурт, кисело млеко 600г 
3. Месо живине 200г бруто        150г нето 
4. Интегрални пиринач 60г 
5. Посни млади сир 50г 
6. Маргарин 10г 
7. Јаје 1 ком. 
8. Пилећа прса 50г 
9. Пилеће виршле 80г 
10. Пилећа паштета 50г 
11. Сунцокретово уље 30г(20г за јело, 10г за салату) 
12. Месо(, јунеће, говедина) 150г бруто       100г нето 
13. Риба (ослић) 250г бруто        200г нето 
14. Поврће:боранија, купус, кељ, спанаћ, блитва, карфиол, броколи 400г бруто        300г нето 

15. Кромпир, шаргарепа, грашак, цвекла, зелена салата, паприка 
свежа, парадајз, краставац 200г бруто         100г нето 

 
Забрањено је свињско месо и месне прерађевине од свињског меса. 
 
-Деца дијабетичари:  ДОРУЧАК:виршле,хлеб,кувано јаје 
 УЖИНА: хлеб,шоља млека 
 РУЧАК:супа,хлеб,кувано јело као и друга деца 
 УЖИНА:кисела јабука,хлеб 
 ВЕЧЕРА:пилав,хлеб 
 УЖИНА: хлеб,млеко 
 
ДИЈАБЕТИЧНО КАШАСТА 
 
Примењује се код пацијената који имају проблема са гутањем чврсте хране,код фебрилних стања, у преоперативном и 
постоперативном току, код хируршких интервенција, са повишеним шећером у крви, након течне дијете. 
Дијета је састављена од намирница погодних за пасирање и богатим беланчевинама, минералним материјама и 
витаминима. Намирнице се кувају а јела су кашаста. 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Месо мршаво 100г 
2. Млади сир 50г 
3. Крем сир 100г 
4. Кисело млеко 200г 
5. Јогурт 200г 
6. Млеко 200 мл 
7. Јаје 1 жуманце 
8. Палента 70г 
9. Поврће 2000г 
10. Пиринач, гриз, брашно 1000г 
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АЛЕРГИЈА НА КРАВЉЕ МЛЕКО 
 
Примењује се код пацијената који су алергични на протеине крављег млека. Из употребе се искључују млеко и 
млечни производи. Осталих ограничењанема. 
 
 
 
Количине намирница су следеће ( на дневном нивоу) 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Хлеб бели, полубели или црни 300гр 
2. Пиринач, палента, пшеница 70гр бруто 
3. Пилећа прса 50гр 
4. Пилеће виршле 100гр 
5. Месо пилеће, јунетина 150гр нето 
6. Риба(ослић) 150гр нето 
7. Туњевина 85гр 
8. Јаја 1 ком 
9. Пасуљ, грашак 50гр бруто 
10. Остало поврће 150-200гр нето 
11. Уље 30гр 
12. Свеже воће 100-150гр 
13. Воћни сок 200мл 
14. Мед, џем 50гр(упаковано) 
15. Шећер 60гр 

 
 
ИНР ДИЈЕТА 
 
Састав и основне карактеристике: 
 
-укупан енергетски унос 1700-1800кцал 
 
Дијета се примењује код болесника који примају антикоагулантну терапију. Одређене намирнице које у себи садрже 
витамин К (зелена салата, спанаћ, броколи, џигерица, поморанџе, мандарине, вишње, боровнице, грејфрут и неке од 
зачина као што су кари, оригано итд.) могу утицати на вредности инр-а, тако да би било пожељно ове намирнице 
уносити умерено. 
 
Количине намирница су следеће ( на дневном нивоу) 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Хлеб  200-250гр 
2. Јогурт 1,5%м.м. 200гр 
3. Пиринач, гриз, брашно 50гр 
4. Макароне 70гр 
5. Путер 20 гр 
6. Посни млади сир 50-100гр 
7. Крем сир 100гр 
8. Кисело млеко 200гр 
9. Зденка сир 2 ком 
10. Јаја 1 ком 
11.  Сунцокретово уље 30гр(20гр за јело, 10гр за салату) 
12. Месо ( пилече,јунеће) 150гр бруто   100гр нето 
13. Риба ( ослић) - ретко 250гр бруто   200гр нето 
14. Поврће – кромпир, шаргарепа, карфиол 300гр бруто   200гр нето 
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ПУНА-ПСИХИЈАТРИЈСКА 
 
Састав и основне карактеристике: 
 
-укупан енергетски унос 2480-2670 кцал 
-учешће хранљивих материја у укупном енергетском уносу 
 
*беланчевине 16% 
*масти 28% 
*угљени хидрати 56% 
 
Пацијенти на психијатрији имају исти јеловник као и пацијенти на пуној дијети, само уз додатак ужина 
 
Количине намирница су следеће ( на дневном нивоу): 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Хлеб полубели или црни 300гр 
2. Пиринач, гриз, брашно 70гр 
3. Макароне 70гр 
4. Месо пилеће, јунетина 240гр бруто   200гр нето 
5. Јаја 1 ком 
6. Млеко и кисело млечни производи 250гр 
7. Сир, кисела павлака 40гр 
8. Пасуљ, грашак 50гр 
9. Остало поврће 8000гр бруто   650гр нето 
10. Путер, кајмак 10гр 
11. Уље 30гр 
12. Свеже воће 230гр бруто   200гр нето 
13. Мед, џем 20гр 
14. Шећер 60гр 

 
 
 
СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЈЕТЕ 
 
* Елиминационе дијете 
Спроводе се углавном код пацијената који имају алергију на поједине намирнице ( нпр. дијета без лактозе). 
 
* Дијета без глутена   
      Спроводи се код пацијената који су алергични на пшенично брашно (тј. глутен). Уместо пшеничног брашна даје се 
кукурузно брашно, кромпир и пиринач, пециво и хлеб од специјалног брашна без глутена. 
 
* Дијета са смањеним садржајем пурина 
      Спроводи се код оболелих од гихта. Дијета се прилагођава индивидуалним потребама. Из исхране се искључује 
или се ограничава унос свих  врста меса и месних прерађевина, спанаа, печурки, пасуља, грашка, сочива. 
 
* Редукциона дијета 
      Спроводи се код гојазних особа, а јеловник се индивидуално прилагођава пацијенту.  
 
* Беле дијете 
Спроводе се обично код пацијената код којих је индикована мелена или хематемеза. Даје се искључиво у зависности 
од општег стања болесника: пиринач, млеко, млечни производи, гриз, кромпир. 
 
* Дијета код анорексије и булимије  
 
 * Посна дијета и друге које преписује лекар специјалиста  
 
 *Храна за одојчад од 6.месеца (миксано кекс и млеко,миксано јунеће месо,пиринач,поврће-кромпир и шаргарепа, 
јабука,банана) 
 
*Антидијароична дијета за децу 
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Најпогоднији додаци за хиперпротеинску дијету: 
 
Ред.бр. Намирница Количина 

1. Млеко или кисело млечни напитак 200г 
2. Јаје 2 ком. 
3. Месо(пилетина,јунетина) 200г 

 
Један од  наведених додатака уз прописану дијету даје се уз обед. 
 
Најпогоднији додаци за хиперкалоријску дијету: 
1. млеко са шећером 
      - млеко                                        200г 
      - шећер                                         20г 
2.   месо (пилетина, јунетина)       200г 
3.   обогаћено млеко 
      - млеко                                       200г 
      - жуманце                                  1 ком. 
      - шећер                                         20г 
4.   јогурт                                          200г 
5.   јаје                                             2 ком. 
 
Један од наведених додатака уз прописану дијету даје се уз обед. 
 
• Дијабетичари добијају вечерњи обед пред спавање који се служи уз вечеру и подразумева парче хлеба 

интегралног 50гр, 180гр киселог млека или јогурта. Оквирно дневно 65. Ужине за дијабетичаре се дају у току 
дана индивидуално по налогу лекара специјалисте.  

 
Најпогодније ужине су: 
- млечни напитак         200г 
- 1 барено јаје 
- прашка шунка             30г 
- салата од сезонског поврћа: 
      поврће                     150г 
      уље                            10г 
- млади сир                     50г 
- сирни намаз                 50г 
- двопек                          30г 
 
Касна вечера за дијабетичаре поразумева поред хлеба интегралног 50гр и чаше киселог млека или јогурта 180гр и 
један од следећих додатака: 1 барено јаје или 1 пилећу паштету или 1 зденку или 1 крем сир. 
 
• Пацијенти на дијализи  
       Сендвич и јогурт 2,8% м.м.    – укупно просек 50 дневно 
       Састав сендвича: 
        - шунка     30г 
        - качкаваљ                                                 30г 
        - маргарин                                                 10г 
        - кифла                                                     120г 
 
• Захвални оброци за добровољне даваоце крви 
        Сендвич  -   укупан просек  15 дневно 
        Састав сендвича: 
        - шунка                  50г 
        - качкаваљ             50г 
        - маргарин             10г 
        - кифла                 120г 
 
• Психијатријски пацијенти због повећаних дневних потреба добијају два парчета пите или додатак за вечеру. 

 
 
 
 

Јавна набавка ЈНОП  број 11/ 2017– Исхрана болесника 
 



Страна 17 од 74 
  

 
 
Просечно дневно требовање супе 
 
     - супа   70 л  ( 55 л слане, 15 л неслане), ( уз ручак) 
 

Ред.бр. Намирница бруто нето 
1. Шаргарепа 2400г 2000г 
2. Целер, пашканат 2400г 2000г 
3. Лук 600г 500г 
4. Першун корен 1800г 1500г 
5. Пилеће кости или говеђе 5000г 5000г 
6. Тестенина 3000г 3000г 

 
Од зачина може се користити першунов лист. 
Супа се припрема тако што се поврће и кости или месо ситно исецка и стави у хладну воду па лагано загрева и кува. 
  -Чај 60л (распоређено за 3 оброка) 
  -Млеко 5л (распоређено за 3 оброка)=тетра пак дуготрајно стерилисано млеко 2,8% м.м   
 
СКРАЋЕНИЦЕ ДИЈЕТА 
П – пуна 
Х– хепатична 
К – кардијална 
Н – нефритична  
Ц – цревна ( Ц1, Ц2, Ц3) 
Д – дијабетична 
Л – лагана 
ХК – хируршка кашаста 
ФН – хируршка кашаста неслана 
ДК – дијабетична кашаста 
Ж – жучна 
ДИЈ – дијализа 
ХД – хепатична дијабетична 
У – улкусна 
ЛБЈ – лагана без јаја 
 
СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАЦИ (ТЕЧНОСТИ И КАБАСТЕ НАМИРНИЦЕ) 
 
Просечна дневна требовања течности ( чај, млеко): 
 
     - чај     60 л   (распоређено за три оброка) 
     - млеко  5 л   (распоређено за три оброка) 
 
Просечна дневна требовања кабастих намирница: 
 
-  двопек   30 ком. 
-  кекс        1 кг 
-  хлеб       2 кг 
- шећер     2 кг,  
- барено јаје 5 ком 
 ( достављају се ујутру) 
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Јеловник за лежеће 
Понедељак Доручак Ручак Вечера 

Пуна 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-виршле пар 100гр 
-хлеб бели 100гр 

-пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-запечене макароне са млевеним 
месом, јогурт 180гр (чаша), хлеб 
100гр 

Посна 
-сендвич са 
туњевином 
-чај 200мл 

-посни пасуљ, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-пилав са рибом, хлеб 100 гр 

Гихт 
-путер кифла 200гр 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 

-супа од поврћа, барени 
кромпир, шаргарепа, 1 
барено јаје, хлеб 100гр 

-1 барено јаје, пилав без меса, хлеб 
100гр 

Лагана слана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-виршла пилећа 100гр 
-хлеб 100гр 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 

-запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша), хлеб 50гр 

Лагана неслана 

-путер кифла 200гр 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 

- запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша), хлеб 50гр 

Дијабетична слана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб интегрални 
50гр 

- пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-чорба-вариво са пилетином и 
поврћем (шаргарепа, целер, 
карфиол), хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична неслана 

-сутлијаш на млеку 
без шећера 

неслано 
- пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

неслано 
-чорба-вариво са пилетином и 
поврћем (шаргарепа, целер, 
карфиол), хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична лагана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб интегрални 
50гр 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
интегрални 50гр 

- чорба-вариво са пилетином и 
поврћем (шаргарепа, целер, 
карфиол), хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична без 
млека 

-чај 200мл 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб интегрални 
50гр 

-супа, пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

- чорба-вариво са пилетином и 
поврћем (шаргарепа, целер, 
карфиол), хлеб интегрални 50гр 

Кардијалана слана 

-чај 200мл 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб 50гр 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 

- запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша), хлеб 50гр 

Кардијалана неслана 

- путер кифла 200гр 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 

- запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша), хлеб 50гр 

Хепатитична 

-сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Улкусна 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, барено месо, 
блитва, кромпир, хлеб 
100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Жучна 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, барено месо, 
блитва, кромпир, хлеб 
100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 
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Нефритична (неслана) 

- сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, печени филе 
ослића, прилог 
кромпир, блитва, хлеб 
100гр 
 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста слана - сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од поврћа и 
меса 300гр, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста неслана - сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од поврћа и 
меса 300гр, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста без млека - сутлијаш на води са 
шећером 300гр 

- супа, каша од поврћа и 
меса 300гр (без млека) 

-каша од поврћа и меса 

Без глутена 

-сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа без 
тестенине,филе 
ослића(без брашна), 
кромпир,блитва, 
безглутенски хлеб 100гр 

-чорба-вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,целер,карфиол), 
безглутенски хлеб 100гр 

Труднице 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб интегрални 50гр 
 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
блитва,кромпир,салата 
сезонска 150гр, 
интегрални хлеб 100гр 

-запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша) 

Труднице неслана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-путер кифла 200гр 
-1 јаје барено 
 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
блитва,кромпир,салата 
сезонска 150гр, 
интегрални хлеб 50гр 

-запечени макарони са месом, 
јогурт чаша 180гр (чаша) 

Труднице дијабетична 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-пар пилећих виршли 
100гр 
-хлеб интегрални 50гр 
 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
блитва,кромпир,салата 
сезонска 150гр, 
интегрални хлеб 50гр 

-чорба-вариво са пилетином и 
поврћем, интегрални хлеб 100гр, 
јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија 

-чај 200мл 
-сендвич са шунком 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, прилог 
блитва,кромпир,салата 
сезонска 150гр, 
интегрални хлеб 50гр 

-чорба-вариво са пилетином и 
поврћем, интегрални хлеб 100гр, 
јогурт 180гр (чаша) 

Ужина за труднице и 
децу 

-воће (сезонско) -интегрална кифла 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 

 

Дијабетично кашаста 

-попара са крем сиром 
200гр(крем сир – 1 
ком), млеко 200мл 

-пасирано поврће са 
шаргарепом и 
боранијом 200гр 
млевено пилеће месо 
100г 

-пасирано поврће са шаргарепом и 
броколијем 200гр. Млевено пилеће 
месо 100г 

ИНР Дијета 
-1 барено јаје 
-путер 20гр 
-чај 200мл 

-супа, пире кромпир 
200гр, гриловано бело 
месо 100гр 

-интегрални сендвич са шунком, 
-јогурт 180гр 
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Јеловник за лежеће 

Уторак Доручак Ручак Вечера 

Пуна 
-чај 200мл 
-крем сир 100гр, 1 јаје 
-хлеб 100гр 

-супа, динстани купус 
са јунетином, хлеб 
100гр 

-гибаница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Посна 

-чај 200мл 
-сардина(конзерва) 
120гр 
-хлеб 100гр 

-супа, динстан купус 
без меса, хлеб 100гр 

-печени филе ослића,ђувеч, хлеб 
100гр 

Гихт 
-чај 200мл 
-2 зденке, 2 јаја 
-хлеб 100гр 

-супа од поврћа, поврће 
са парадајз сосом, хлеб 
100гр 

-гибаница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 1 јаје 
-хлеб 100гр 

-супа. Фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције, хлеб 100гр 

-гибаница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-млад неслан сир75гр 
-1 јаје 
-хлеб 100гр 
 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције, хлеб 100гр 

-печени ослић, ђувеч 
-хлеб 100гр 

Дијабетична слана 
-јогурт 180гр (чаша) 
-крем сир 100гр, 1 јаје 
-хлеб 50гр 

-супа, динстан купус са 
јунетином, хлеб 
интегрални 50гр 

- печени ослић, ђувеч 
-хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-млад неслан сир75гр 
-1 јаје 
-хлеб 100гр 
 

-супа, динстан купус са 
јунетином, хлеб 
интегрални 50гр 

- печени ослић, ђувеч 
-хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична лагана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 1 јаје 
-хлеб 100гр 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције 

- печени ослић, ђувеч 
-хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична без млека 
-чај 200мл 
-2 јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, динстан купус са 
јунетином, хлеб 
интегрални 50гр 

- печени ослић, ђувеч 
-хлеб интегрални 50гр 

Кардијалана слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 1 јаје 
-хлеб 100гр 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције, хлеб 100гр 

-гибаница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кардијалана неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 1 јаје 
-хлеб 100гр 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције, хлеб 100гр 
 

-гибаница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хепатитична 

-јогурт 180гр (чаша) 
-млад неслан сир75гр 
-1 јаје 
-хлеб 100гр 
 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 
 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Улкусна 
-сутлијаш на млеку -супа, барено поврће 

(кромпир,шаргарепа), 
барено месо, хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Жучна 
-сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, барено поврће 
(кромпир,шаргарепа), 
барено месо, хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Нефритична (неслана) 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-барено месо, барено 
поврће (шаргарепа, 
кромпир), хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 
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Кашаста слана 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од меса, 
кромпра и шаргарепе, 
пиринач, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста неслана 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од меса, 
кромпра и шаргарепе, 
пиринач, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 
 

Кашаста без млека 

- сутлијаш на води -супа, каша од меса, 
кромпра и шаргарепе, 
пиринач, хлеб 50гр 
без млека 

-поврће и месо (каша) 

Без глутена 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 јаја 
-хлеб без глутена 100гр 

-супа без тестенине, 
динстани купус са 
јунетином, хлеб без 
глутена 100гр 

-ослић печени без брашна 
-ђувеч 
-хлеб без глутена 100гр 

Труднице 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 2 јаја 
-хлеб 100гр 
 

- супа, фаширана 
шницла 100гр, парадајз 
сос, пире кромпир ½ 
порције, салата сезонска 
150гр, хлеб интегрални 
100гр 
 

-гибанница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија 
-чај 200мл 
-интегрална кифла 
250гр 

-супа, фаширана 
шницла 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-чај 200мл 
-рол виршла 

Ужина за труднице,децу 
и породиље 

-воће -пројица, јогурт 180 гр 
(чаша) 

 

Труднице неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-млад неслан сир75гр 
-2 јаје 
-хлеб интегрални 100гр 
 

-супа,фаширана 
шницла, парадајиз сос, 
½ порције кромпир 
пиреа, салата сезонска 
150гр,хлеб интегрални 
100гр 

-гибанница 
-јогурт 180гр (чаша) 

Труднице дијабетична 

-јогурт 180гр (чаша) 
-2 зденке, 2 јаја 
-хлеб интегрални 100гр 
 

-супа,фаширана 
шницла, ½ порције 
кромпир пиреа, салата 
сезонска 250гр 

-печени ослић 
-ђувеч 
-хлрб интегрални 50гр 

Дијабетично кашаста 

-палента 200гр  јогурт 1 
ком 

-пасирано поврће са 
кромпиром и спанаћем 
200гр млевено пилеће 
месо 100гр 

-пасирано поврће са шаргарепом 
200гр, млевено пилеће месо 100гр 

ИНР Дијета 
-млад сир 100гр 
-кукурузна кифла 
-јогурт 180гр 

-супа, динстан карфиол 
200гр, гриловано бело 
месо 100гр 

-гибаница 
-јогурт 180гр 
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Јеловник за лежеће 

Среда Доручак Ручак Вечера 

Пуна 

-чај 200мл 
-сендвич са шунком 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, прилог од 
грашка, сезонска 
салата, хлеб 100гр 

-царска пита 220гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Посна 
-чај 200мл 
-сендвич са туњевином 

-посни грашак 300гр, 
сезонска салата, хлеб 
бели 100гр 

-пита од кромпира 
-чај 200мл 

Гихт 
- чај 200мл 
-сендвич са сиром и 
јајима 

-супа, пилав без меса 
-хлеб 100гр 

-царска пита 220гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана слана 
- чај 200мл 
-сендвич са шунком 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-царска пита 220гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана неслана 
- чај 200мл 
-сендвич са сиром и 
јајима 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-царска пита 220гр 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Дијабетична слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сирни намаз неслан 
100гр 
-хлеб интегрални 100гр 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, прилог од 
грашка, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-запечена боранија са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Дијабетична неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сирни намаз неслан 
100гр 
-хлеб интегрални 100гр 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, прилог од 
грашка, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-запечена боранија са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Дијабетична лагана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сирни намаз неслан 
100гр 
-хлеб интегрални 100гр 
 

- супа, гриловано бело 
месо 150гр, кромпир 
пире, сезонска салата 
150гр, 

-запечена боранија са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Дијабетична без млека 

-чај 200мл 
-туњевина 
-интегрални хлеб 50гр 

- супа, гриловано бело 
месо 150гр, кромпир 
пире без млека, 
сезонска салата 150гр 

-запечена боранија са сиром и 
јајима 
 

Кардијалана слана 
-чај 200мл 
-сендвич са шунком 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-царска пита 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кардијалана неслана 
-чај 200мл 
-сендвич са сиром и 
јајима 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-царска пита 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хепатитична 
-сутлијаш на млеку 
 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-пилав са бареном пилетином, 
хлеб 100гр 

Улкусна 
- сутлијаш на млеку -супа, гриловано бело 

месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-пилав са бареном пилетином, 
хлеб 100гр 
 

Жучна 
- сутлијаш на млеку -супа, гриловано бело 

месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-пилав са бареном пилетином, 
хлеб 100гр 
 

Нефритична (неслана) 
- сутлијаш на млеку  супа, гриловано бело 

месо , пире кромпир, 
хлеб 100гр 

-царска пита 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кашаста слана - сутлијаш на млеку -супа, каша од поврћа и 
меса,хлеб 100гр 

-пилав са млевеним месом 
- хлеб 50гр 

Кашаста неслана - сутлијаш на млеку -супа, каша од поврћа и 
меса,хлеб 100гр 

-пилав са млевеним месом 
- хлеб 50гр 
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Кашаста без млека 
- сутлијаш на води -супа, каша од поврћа и 

меса,хлеб 100гр 
без млека 

-пилав са млевеним месом 
- хлеб 50гр 

Без глутена 
- сутлијаш на млеку 
-воће 

-супа без резанаца,пире 
кромпир, хлеб без 
глутена 100гр 

-пилав са пилетином 
-безглутенски хлеб 100гр 

Труднице 
-јогурт 180гр (чаша) 
-сендвич са шунком 
 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 

-царска пита 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија 

-путер кифла 220гр 
-чај 200мл 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, пире 
кромпир, хлеб 100гр 
 

-царска пита 
-чај 200мл 

Ужина за труднице,децу 
и породиље 

-воће (сезонско) -пита са воћем или 
воћни колач 150гр 
-воће(кисела јабука)-
дијабетичне труднице 

 

Труднице неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сендвич са сиром и 
јајима 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, грашак, 
сезонска салата 150гр, 
хлеб интегрални 100гр 

-царска пита 
-јогурт 180гр (чаша) 

Труднице дијабетична 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сирни намаз 100гр 
-1 јаје барено 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, гриловано бело 
месо 150гр, грашак, 
сезонска салата 150гр, 
хлеб интегрални 50 

-запечена боранија са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетично кашаста 

-попара са младим 
сиром 200гр, (сир 50 гр), 
јогурт 200гр 

-пасирано поврће са 
шаргарепом и 
броколијем 200гр, 
млевено пилеће месо 
100гр 

- пасирано поврће са карфиолом 
200гр, млевено пилеће месо 100гр 

ИНР Дијета 
-попара са младим 
сиром 
-јогурт 180гр 

-супа, динстана 
шаргарепа 200гр, 
печени филе ослића 

-рол сир 2 ком 
-јогурт 180гр 
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Јеловник за лежеће 
Четвртак Доручак Ручак Вечера 

Пуна 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа, мусака од 
кромпира, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Посна 
-чај 200мл 
-мед 100гр 
-хлеб 100гр 

-супа, пекарски 
кромпир, риба, хлеб 
100гр 

-сардина (1 ком) 
-хлеб бели 100гр 
-чај 200мл 

Гихт 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа, пекарски 
кромпир, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана слана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа, мусака од 
кромпира, хлеб 100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана неслана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа, мусака од 
кромпира, хлеб 100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Дијабетична слана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, мусака од 
карфиола, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-гриловано бело месо 150гр, 
сезонска салата 200гр, хлеб 
интегрални 50гр 

Дијабетична неслана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, мусака од 
карфиола, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-гриловано бело месо 150гр, 
сезонска салата 200гр, хлеб 
интегрални 50гр 

Дијабетична лагана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, мусака од 
кромпира 

-гриловано бело месо 150гр, 
прилог рижото са поврћем, хлеб 
интегрални 50гр 

Дијабетична без млека 
-чај 200мл 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, барено поврће и 
месо, хлеб интегрални 
50гр 

-гриловано бело месо 150гр, 
сезонска салата 200гр, хлеб 
интегрални 50гр 

Кардијалана слана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, мусака од 
кромпира, сезонска 
салата, хлеб 100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Кардијалана неслана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, мусака од 
кромпира, хлеб 
интегрални 50гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Хепатитична 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа, мусака од 
кромпира, хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 250мл 

Улкусна 

-гриз на млеку 300гр -супа, барена 
шаргарепа и кромпир 
пире са месом, хлеб 
100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 250мл 

Жучна 

-гриз на млеку 300гр -супа, барена 
шаргарепа и кромпир 
пире са месом,хлеб 
100gr 

-кекс 100гр 
-млеко 250мл 

Нефритична (неслана) 

-мед 50гр 
-путер 20гр 
-хлеб 100гр 

-Барена шаргарепа, 
кромпир пире, барено 
месо, хлеб 100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
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Кашаста слана 
-сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, пилав са 
млевеним месом, хлеб 
50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста неслана 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, пилав са 
млевеним месом, хлеб 
50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста без млека 

-сутлијаш на води 300гр - супа, пилав са 
млевеним месом, хлеб 
50гр 
без млека 

-барено поврће и месо(каша) 
-хлеб 50гр 

Без глутена 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-супа без тестенине, 
мусака од кромпира, 
сезонска салата 150гр, 
хлеб без глутена 100гр 

-гриловано бело месо 150гр, 
сезонска салата 200гр, хлеб без 
глутена 100гр 

Труднице 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб интегрални 100гр 
 

-супа, мусака од 
кромпира, сезонска 
салата 150гр, хлеб  
100гр 

-пециво 250гр 
-чај 200мл 

Хемотерапија 
-сендвич 
-чај 200мл 

-супа, мусака од 
кромпира, хлеб 
интегрални 100гр 

-царска пита 
-чај 200мл 

Ужина за труднице,децу 
и породиље 

-воће (сезонско) -пудинг 175гр (чаша) 
-сутлијаш без шећера(за 
дијабетичне труднице) 

 

Труднице неслана 

-млеко 250мл 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб интегрални 50гр 
 

-супа, мусака од 
кромпира, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 100гр 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 
 

Труднице дијабетична 

-путер 20гр 
-2 барена јаја 
-хлеб интегрални 50гр 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 

-супа, мусака од 
карфиола, салата 
сезонска 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-гриловано бело месо 150гр, 
сезонска салата 200гр, хлеб 
интегрални 50гр 

Дијабетично кашаста 

-палента 200гр, крем 
сир 100гр, јогурт 200 гр 

-пасирано поврће са 
боранијом 200гр, 
млевено пилеће месо 
100гр 

- пасирано поврће са шаргарепом и 
карфиолом 200гр, млевено пилеће 
месо 100гр 

ИНР дијета 
-пилећа прса 50гр 
-путер 20гр 
-чај 200мл 

-супа, рижото са 
шаргарепом, печена 
пилетина 

-запечени макарони са сиром и 
јајима 
-јогурт180гр 
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Јеловник за лежеће 

Петак Доручак Ручак Вечера 

Пуна 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-кроасан са сиром 
 

-пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Посна 
-чај 200мл 
-посно пециво 

-пасуљ беѕ кобасице, 
сезонска салата 150гр, 
хлеб 100гр 

-чај 200мл 
-посно пециво 250гр 

Гихт 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-кроасан са сиром 

-супа од поврћа, 1 
барено јаје, рижото од 
поврћа, хлеб 100гр 

-јогурт 180гр (чаша) 
-посно пециво 
-1 барено јаје 

Лагана слана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-кроасан са сиром 

-супа, печен филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана неслана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-кроасан са сиром 

-супа, печен филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетична слана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-1 виршла, 2 зденке 
-хлеб интегрални 50гр 

-пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-печени филе ослића 150гр 
-рижото са шаргарепом 

Дијабетична неслана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-млад сир (неслан) 
50gr 
-1 барено јаје 
-хлеб интегрални 50гр 

-пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-печени филе ослића 150гр 
-рижото са шаргарепом 

Дијабетична лагана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-млад сир (неслан) 
50gr 
-1 барено јаје 
-хлеб интегрални 50гр 

-печени филе ослића 
150гр 
-рижото са 
шаргарепом, хлеб 50гр 

-барено поврће са пилетином, 
хлеб интегрални 50гр 

Дијабетична без млека 

-чај 200мл 
-1 пар виршли 100гр 
-интегрални хлеб 50гр 

-пасуљ са говеђом 
кобасицом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-печени филе ослића 150гр 
-рижото са шаргарепом 

Кардијалана слана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-кроасан са сиром 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кардијалана неслана 

-чај2000мл 
-кроасан са џемом 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хепатитична 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-млад сир 
-1 барено јаје 
-хлеб 100гр 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

-барено поврће са пилетином 
-хлеб 100гр 

Улкусна 

-сутлијаш на млеку 
300гр 
 

- супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото 
са шаргарепом, хлеб 
100гр 

- барено поврће са пилетином 
-хлеб 100гр 

Жучна 

-сутлијаш на млеку 
300гр 
 

-супа, барена 
шаргарепа и кромпир 
пире са месом,хлеб 
100gr 

-кекс 100гр 
-млеко 250мл 
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Нефритична (неслана) 
-сутлијаш на млеку 
300гр 
 

- супа, печени филе 
ослића, рижото са 
шаргарепом, хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста слана 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од пиринча, 
шаргарепа и млевеног 
меса, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста неслана 
- сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, каша од пиринча, 
шаргарепа и млевеног 
меса, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста без млека 
-сутлијаш на води 300гр -супа, каша од пиринча, 

шаргарепа и млевеног 
меса, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Без глутена 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-1 виршла, 2 јаје 
-хлеб без глутена 100гр 

-супа без резанаца, 
печени филе ослића 
150гр(без брашна), 
салата сезонска 150гр, 
рижото са шаргарепом, 
хлеб без глутена 100гр 

-барена пилетина, барено поврће, 
хлеб без глутена 100гр 

Труднице 

-интегрална кифла 
-крем сир 
-јогурт 180ѓр (чаша) 
-салата од шаргарепе 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото са 
шаргарепом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија 

-сендвич са шунком 
-чај 200мл 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото са 
шаргарепом, хлеб 
интегрални 100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Ужина за труднице,децу 
и породиље 

-воће (сезонско) -воћни мафин 
-кисело млеко 180гр 
(чаша) за дијабетичне 
труднице 

 

Труднице неслана 

-кисело млеко 180гр 
(чаша) 
-млад сир 50гр 
-интегрална кифла 
-салата од шаргарепе 
-барено јаје 
 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото са 
шаргарепом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 100гр 

-пита са месом 
-јогурт 180гр (чаша) 

Труднице дијабетична 

-интегрална кифла 
-крем сир 
-јогурт 180гр (чаша) 
-салата од шаргарепе 

-супа, печени филе 
ослића 150гр, рижото са 
шаргарепом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 50гр 

-барена пилетина, барено поврће 
(броколи,шаргарепа), сезонска 
салата 150гр, хлеб интегрални 50гр 

Дијабетично кашаста 

-попара са младим 
сиром 200гр, ( сир 
50гр),јогурт 200гр 

-пасирано поврће са 
кромпиром и блитвом 
200гр, млевено пилеће 
месо 100гр 

-пасирано поврће са шаргарепом и 
пиринчом 200гр, млевено пилеће 
месо 100гр 

ИНР Дијета 

-кукурузне пројице 2 
ком 
-крем сир 100гр 
-јогурт 180мл 

-супа, барени кромпир 
200гр, печени филе 
ослића 150гр 

-карфиол ала крем 200гр 
-јунећа шницал 100гр 
-кисело млеко 180гр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јавна набавка ЈНОП  број 11/ 2017– Исхрана болесника 
 



Страна 28 од 74 
  

 
Јеловник за лежеће 

Субота Доручак Ручак Вечера 

Пуна 
-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 

-супа, кромпир 
паприкаш са пилетином, 
хлеб 100гр 

-рол виршла 250гр, јогурт 180гр (чаша) 

Посна -качамак 250гр 
-чај 200мл 

-супа, риба, пекарски 
кромпир, хлеб 100гр 

-сендвич са туном 
-чај 200мл 

Гихт 
-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 

-супа од поврћа, 
кромпир паприкаш без 
меса, хлеб 100гр 

-пециво 220гр 
-2 јаја 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 
 

-супа,кромпир 
паприкаш са пилетином, 
хлеб 100гр 

-рол виршла 250гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана 
неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 
 

-супа,кромпир 
паприкаш са пилетином, 
хлеб 100гр 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 50гр 

Дијабетична 
слана 

-крем сир, 1 јаје 
-јогурт 180гр (чаша) 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа,кромпир 
паприкаш са 
пилетином,без хлеба 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 50гр 
 

Дијабетична 
неслана 

-1 јаје,неслан сир 
-јогурт 180гр (чаша) 
-хлеб интегрални 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином, 
без хлеба 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 50гр 
 

Дијабетична 
лагана 

-1 јаје, крем сир 
-јогурт 180гр (чаша) 
-хлеб интегрални 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином, 
без хлеба 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 50гр 
 

Дијабетична 
без млека 

-чај 200мл 
-2 јаја 
-хлеб интегрални 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином, 
без хлеба 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 50гр 
 

Кардијалана 
слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином 
-хлеб 100гр 

-рол виршла 250гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кардијалана 
неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином 
-хлеб 100гр 

-чорба вариво са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,броколи,рижа.целер,пер
шун),хлеб 100гр 
 

Хепатитична 
-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 
-млад сир 50гр 

- супа,кромпир 
паприкаш са пилетином 
-хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Улкусна 
-гриз на млеку 300гр -супа, барен кромпир са 

шаргарепом и месом, 
хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Жучна 
- гриз на млеку 300гр -супа, барен кромпир са 

шаргарепом и месом, 
хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 250мл 

Нефритична 
(неслана) 

-јогурт 180гр (чаша) 
-качамак 250гр 

-супа, барен кромпир са 
шаргарепом и месом, 
хлеб 100гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста слана - гриз на млеку 300гр -супа, каша од кромпира 
и шаргарепе,хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста 
неслана 

- гриз на млеку 300гр -супа, каша од кромпира 
и шаргарепе, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 
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Кашаста без 
млека 

-гриз на води -супа, каша од кромпира 
и шаргарепе,хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-чај 200мл 

Без глутена 

-јогурт 180гр (чаша) 
-1 јаје 
-млад сир 
-хлеб без глутена 100гр 

-супа без резанаца, 
барено поврће и месо, 
хлеб без глутена 100гр 

-вариво-чорба са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,рижа,броколи,целер,пер
шун), хлеб без глутена 100г 

Труднице 

-јогурт 180гр (чаша) 
-јаје 
-млад сир 100гр 
-качамак 150гр 

-супа, кромпир 
паприкаш са пилетином, 
салата 150гр,хлеб 
интегрални 100гр 

-рол виршла 250гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија    
Ужина за 

труднице,децу 
и породиље 

-воће (сезонско) 
 

-воћни јогурт 125гр 
-јогурт 180гр чаша за 
дијабетичне труднице 

 

Труднице 
неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-јаје 
-млад сир 100гр 
-качамак 150гр 

-супа, кромпир 
паприкаш са пилетином, 
салата 150гр, хлеб 
интегрални 100гр 

-2 кифле са џемом 
-кисело млеко 180гр (чаша) 

Труднице 
дијабетична 

-јогурт 180гр (чаша) 
-јаје 
-млад сир 100гр 
-качамак 150гр 

-супа, кромпир 
паприкаш са пилетином, 
салата 150гр 

-вариво-чорба са пилетином и 
поврћем(шаргарепа,рижа,броколи,целер и 
першун) 
-хлеб интегрални 50гр 

Дијабетично 
кашаста 

-палента 200гр, кисело 
млеко 200гр 

-пасирано поврће са 
грашком 200гр, млевено 
пилеће месо 100гр 

-пасирано поврће са шаргарепом и 
карфиолом 200гр, млевено пилеће месо 
100гр 

ИНР Дијета 
-интегрална кифла 
-2 зденке 
-јогурт 180гр 

-супа, динстана 
шаргарепа 200гр, печена 
пилетина 100гр 

-пециво 220гр 
-јогурт180гр 
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Јеловник за лежеће 
Недеља Доручак Ручак Вечера 

Пуна 
-јогурт 180гр (чаша) 
пилећа паштета 50 гр 
-хлеб бели 100гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-проја са сиром 250гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Посна 
-чај 200мл 
-рибља паштета 
-хлеб 100гр 

-супа, пилав са рибом, 
хлеб 100гр 

-посна проја 
-чај 200мл 

Гихт -сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, пилав без меса, 1 
јаје, хлеб 100гр 

-проја са сиром 250гр 
-јогурт 180гр (чаша) 

Лагана слана 
-јогурт 180гр (чаша) 
-пилећа паштета 75гр 
-хлеб бели 100гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-проја са сиром 250гр, јогурт 180гр (чаша) 

Лагана 
неслана 

-сутлијаш на млеку 
300гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-проја са сиром 250гр, јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетична 
слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-пилећа паштета 75гр 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 
интегрални 50гр 

-запечена боранија са сиром и јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетична 
неслана 

-сутлијаш без шећера 
300гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 
интегрални 50гр 

-запечена боранија са сиром и јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетична 
лагана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-пилећа паштета 75гр 
-хлеб интегрални 50гр 

-супа, пилав са 
пилетином, хлеб 50гр 

-барено поврће, барено месо,хлеб 50гр 

Дијабетична 
без млека 

-сутлијаш на води без 
шећера 300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

- барено поврће, барено месо 
-хлеб 50гр 

Кардијалана 
слана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-пилећа паштета 75гр 
-хлеб 100гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 
 

-проја са сиром и јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Кардијалана 
неслана 

-сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-проја са сиром и јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хепатитична -сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-барено месо и поврће 
-хлеб 100гр 

Улкусна -сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-барено месо и поврће 
-хлеб 100гр 

Жучна -сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 100гр 

-барено месо и поврће 
-хлеб 100гр 

Нефритична 
(неслана) 

   
 

Кашаста слана -сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста 
неслана 

-сутлијаш на млеку 
300гр 

- супа, пилав са 
пилетином, хлеб 50гр 

-кекс 100гр 
-млеко 200мл 

Кашаста без 
млека 

-сутлијаш на води 300гр - супа, пилав са 
пилетином, хлеб 50гр 

-каша од поврћа и меса 
-хлеб 50гр 

Без глутена    

Труднице 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сендвич са шунком и 
качкаваљем 

-супа, пилав са 
шницлом од белог меса 
120гр, салата 150гр,хлеб 
100гр 

-проја са сиром 
-јогурт 180гр (чаша) 

Хемотерапија    
Ужина за 

труднице,децу 
и породиље 

-воће (сезонско) 
 

-колач или воћна пита 
-кисело млеко 180гр 
чаша за дијабетичне 
труднице 
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Труднице 
неслана 

-јогурт 180гр (чаша) 
-сендвич са сиром и 
салатом (поврће 
сезонско) 
 

-супа, пилав са 
шницлом од белог меса 
120гр, салата 150гр,хлеб 
100гр 

-проја са сиром 
-јогурт 180гр (чаша) 

Труднице 
дијабетична 

-јогурт 180гр (чаша) 
-интегрални сендвич са 
шунком,сиром и поврћем 
(салата) 

-супа, пилав са 
шницлом од белог меса 
120гр, салата 150гр,хлеб 
интегрални 50гр 

-запечена боранија са сиром и јајима 
-јогурт 180гр (чаша) 

Дијабетично 
кашаста 

-гриз ређи са 
жуменцетом без шећера 
200гр, млеко 200 мл 

-пасирано поврће са 
шаргарепом и спанаћем 
200гр, млевено пилеће 
месо 100гр 

-пасирано поврће са шаргарепом и 
карфиолом 200гр, млевено пилеће месо 
100гр 

ИНР Дијета -крем сир 100гр 
-јогурт 180гр 

-супа, пилав са 
пилетином 

-проја са сиром 
-јогурт 180гр 

 
Напомена: маргарин намаз „добро јутро“ за децу 

Кекс (плазма, посни кекс) 
Чај (нана, камилица, шипак) 
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 ДОРУЧАК Ужина 1 РУЧАК Ужина 2 ВЕЧЕРА 

Понедељак 
-кисело млеко 180гр 
-виршле пар100гр 
-хлеб бели 100гр 

-гриз на млеку -пасуљ са кобасицом, 
сезонска салата150гр, хлеб 
100гр 

-банана -запечене макароне са млевеним месом, 
јогурт 180гр, хлеб 100гр 

Уторак 

-чај 200мл 
-крем сир 100гр, 
-1 јаје, 
-хлеб 100гр 

-поморанџа -супа, динстани купус са 
јунетином, хлеб 100гр 

-колач, ад млеко -гибаница 
-јогурт 180гр 

Среда 

-чај 200мл 
-сендвич са шунком 

-сок 200мл паковање -супа, гриловано бело месо 
150гр, 
Прилог грашка, сезонска 
салата, хлеб 100гр 

-банана -царска пита 220гр 
-јогурт 180гр 

Четвртак 

-млеко 250мл, 
-путер 20гр 
-мед 50гр 
-хлеб 100гр 

-сутлијаш -супа, мусака од кромпира, 
сезонска салата 150гр, хлеб 
100гр 

-поморанџа -запечени макарони са сиром и јајима 
-јогурт 180гр 

Петак 

-кисело млеко 180гр 
-кроасан са сиром 

-банана -пасуљ са кобасицом, 
сезонска салата 150гр, хлеб  
100гр 

-колач, сок 200мл -пита са месом 
-јогурт 180гр 

Субота 
-јогурт 180 гр 
-качамак 250гр 

-поморанџа -супа, кромпир паприкађ са 
пилетином, хлеб 100гр 

-колач, сок 200мл -сендвич са туном 
-чај 200мл 

Недеља 
-јогурт 180гр 
-пилећа паштета 
-хлеб бели100гр 

-чоколадно млеко -супа, пилав са пилетином 
-хлеб 100гр 

-банана -проја са сиром 
-јогурт 180 гр 
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Јеловник код алергије на кравље млеко 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ДОРУЧАК Ужина 1 РУЧАК Ужина 2 ВЕЧЕРА 

Понедељак 

-чај 200мл 
-виршле пар 100гр 
-1 барено јаје 
-хлеб бели 100гр 

-јабука --супа, печени филе ослића 
150 гр, прилог барени 
кромпир са блитвом, сезонска 
салата 150гр, хлеб 100гр 

-банана -палента 
-компот од јабука200гр 

Уторак 
-мармелада 2 ком 
-чај 200мл 
-интегрална кифла 

-банана -супа, динстани купус са 
јунетином, хлеб 100гр 

-јабука -печени филе ослића 150гр, ђувеч, салата, 
хлеб 100гр 

Среда 

-чај  
-интегрални сендвич са 
туњевином 
 

-жито без шлага -супа, гриловано бело месо 
150гр, 
Прилог грашка, сезонска 
салата, хлеб 100гр 

-банана -пилав са пилетином, салата, хлеб 100гр,  
-сок 200мл 

Четвртак 
-чај 200мл 
-1 барено јаје 
-пилећа прса 50гр 

-поморанџа -супа, пекарски кромпир, 
печени филе ослића 150гр, 
сезонска салата, хлеб 100гр 

-компот од јабука -гриловано бело месо 100гр, барен броколи 
200гр, хлеб 100гр, 
-сок 200мл 

Петак 

-кукурузна кифла 
-пилећа прса 50гр 
-сок 200мл 

-банана -пасуљ са кобасицом, 
сезонска салата 150гр, хлеб  
100гр 

-2 печене јабуке -рижото са шаргарепом, гриловано бело месо 
150гр 
-чај 200мл 

Субота 
-чај 200мл 
-палента 

-поморанџа -супа, кромпир паприкаш са 
пилетином, сезонска салата 
150 гр, хлеб 100гр 

-јабука -сендвич са туном 
-чај 200мл 

Недеља 

-чај 200мл 
-мармелада 2 ком 
-кифла 

-банана -супа, барен карфиол 200гр, 
барена шаргарепа 150гр, 
гриловано бело месо 150гр, 
хлеб 100гр 

-поморанџа -салата од бораније, риба, хлеб 100гр 
-сок 200мл 
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Јеловник за прелазну дијету код деце 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ДОРУЧАК Ужина 1 РУЧАК Ужина 2 ВЕЧЕРА 

Понедељак 
-путер кифла – 2 ком 
-кисело млеко 180мл 

-банана 1 ком -јунеча супа 200гр, пире 
кромпир 200гр, печени 
карабатак 100гр 

-печене јабуке 2 
ком 

-проја са сиром 200гр 
-јогурт 180гр 

Уторак 
-мармелада 50гр 
-чај 200мл 
-интегрална кифла 50гр 

-каша од јабука 
200гр 

-пилећа супа 200гр, динстана 
шаргарепа 200гр, динстано 
бело месо 100гр 

-пудинг на млеку 
200гр 

-путер кифла 2 ком 
-кисело млеко 180гр 

Среда 
-бухтле са џемом – 2 ком 
-чај 200мл 
 

-печене јабуке 2 ком -пилећа супа 200гр, пилав 
200гр, печени карабатак 
100гр 

-банана 1 ком -пекарски кромпир 200гр, динстана јунећа 
шницла 100гр, кисело млеко 180гр 

Четвртак 

-палента 200гр 
-млади сир 50гр 
-јогурт 180гр 

-печене јабуке 2 ком -јунећа супа 200гр, барени 
броколи са шаргарепом200гр 
( броколи 100гр+барена 
шаргарепа100гр), динстано 
белоб месо 100гр 

-пудинг 200гр -запечени макарони са сиром 200гр 
-јогурт 180 гр 

Петак 

-мармелада 25 гр-2ком 
-чак 200мл 
-интегрална кифла 50гр 

-банана 1 ком -пилећа супа 200гр, барени 
кромпир 200гр, динстано 
бело месо 100гр 

-сутлијаш 200гр -рол сир 2 ком 
-јогурт 200гр 

Субота 

-баварска кифла са сиром 1 ком 
-јогурт 180 гр 

-каша од јабука 
200гр 

-пилећа супа 200гр, броколи 
са кромпиром 200гр ( 
броколи 
100гр+кромпир100гр) 
динстана јунећа шницла 
100гр 

-пудинг на млеку 
200гр 

-динстани пиринач 200гр+динстано бело 
месо 100гр 
-кисело млеко 180гр 

Недеља 
-палента 200гр 
-млади сир 50гр 
-јогурт 180 гр 

-печене јабуке 2 ком -јунећа супа 200гр, пекарски 
кромпир 200гр, печени 
карабатак 100гр 

-банана 1 ком -бухтле са џемом – 2 ком 
Чај 200гр 
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Јеловник  - дечије одељење 
 ДОРУЧАК РУЧАК ВЕЧЕРА УЖИНА 

 Пуна Антидијароична 
дијета 

Пуна Антидијаро
ична дијета 

Пуна Антидијароична 
дијета 

Ужина за сву 
децу у 15ч 

Ужина за антидијароичну  

Понедељак 

Виршле, 
јаје, млеко, 
хлеб 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
прилог од 
кромпира и 
блитве са 
пилећим месом, 
хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Макароне 
са месом, 
јогурт, 
хлеб 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Уторак 

Зденка сир, 
јаје, млеко, 
хлеб 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
сладак купус са 
говеђим месом, 
хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Гибаница 
са сиром, 
јогурт 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Среда 

Сендвич 
паризер, 
млеко 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
пилећи батак са 
пире кромпиром, 
хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Пита од 
кромпира, 
јогурт 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Четвртак 

Мармелада, 
путер, 
млеко, хлеб 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
мусака од 
кромпира, хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Макароне 
са сиром, 
јогурт, 
хлеб 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Петак 

Кроасан 
или 
ролница са 
сиром, 
млеко 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
пилећи ринфлеш 
са кромпиром и 
парадајз сосом, 
хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Пита са 
месом, 
јогурт 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Субота 

Крем сир, 
јаје, млеко, 
хлеб 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
фаширана 
шницла са пире 
кромпиром, хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Рол-
виршла, 
јогурт 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 

Недеља 

Пилећа 
паштета, 
млеко, хлеб 

Препечен хлеб, 
џем, чај и кекс 

Говеђа супа, 
кромпир 
паприкаш са 
пилећим месом, 
хлеб 

Немасна 
супа, барен 
кромпир и 
шаргарепа 

Проја са 
сиром, 
јогурт 

Немасна супа, 
барен кромпир и 
шаргарепа 

Јабука, банана 
или компот 

Куван пиринач на води са 
јабуком 
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Посни празнични јеловник 

 
Доручак: 
 
Пуна,Кардијална,Дијабетична: рибља паштета, хлеб 100гр, чај 200мл 
Хепатитична,Нефритична,Кардијална неслана: посно пециво са џемом 250гр,чај 200мл 
Труднице,Дијализа: сендвич са туњевином, чај 200мл, воће 
Улкусна,Кашаста: гриз на млеку 
 
Ручак: 
Пуна,Кардијална,Лагана,Хепатитична,Дијабетична,Нефритична: 
Парадајз чорба,филе ослића,кромпир са блитвом прилог,хлеб 100гр (за Нефритичну дијету без парадајз чорбе) 
Труднице: парадајз чорба,филе ослића,кромпир са блитвом прилог,хлеб 100гр,посна пита од јабука. 
Улкусна,Кашаста: супа,каша од поврћа и меса,хлеб 100гр,пире од печених јабука. 
 
Вечера: 
Пуна,Кардијална,Лагана,Хепатитична,Нефритична: сендвич са туњевином,чај 200мл 
Труднице,Кардијална неслана: сендвич са филеом сома,салата сезонска 150гр,хлеб интегрални 50гр 
Дијабетична: сардина,сезонска салата 150гр,хлеб интегрални 50гр 
Улкусна,Кашаста: кекс 100гр, млеко 200мл 
 
ПРАЗНИЧНИ ЈЕЛОВНИК 
 
Доручак: 
Пуна,Кардијална слана,Лагана: сендвич са шунком и качакаваљем,јогурт 180гр (чаша) 
Хепатитична,Нефритична,Неслане дијете: путер кифла 220гр,јогурт 180гр (чаша) 
Труднице: сендвич са шунком и качкаваљем,јогурт 180гр (чаша),воће 
Дијабетичари: крем сир 100гр,јаје 1 ком,јогурт 180гр (чаша),хлеб интегрални 50гр 
Улкусна,Кашаста: сутлијаш на млеку 300гр 
 
Ручак: 
Пуна,Кардијалана слана,Лагана: чорба од поврћа (зелен,шаргарепа,кромпир,першун),филе белог меса 
150гр(гриловано),пире кромпир (за дијабетичаре прилог грашак),сезонска салата,хлеб 100гр,воћни колач(сви осим 
дијабетичара) 
Улкусна,Кашасте: супа,каша од меса и поврћа (кромпир,шаргарепа),хлеб 50гр,пире од печене јабуке 
 
Вечера: 
Пуна,Кардијална слана,Лагана,Труднице,Кардијалана неслана,Нефритична,Хепатитична: сендвич са пилећим белим 
месом и зеленом салатом,јогурт 180гр (чаша) 
Дијабетичари: гриловано бело месо и зелена салата 150гр,јогурт 180гр (чаша),хлеб интегрални 50гр 
Улкусна,Кашаста: кекс 100гр,млеко 200мл 
 
СПЕЦИЈАЛНА ДИЈЕТА 
 

1. Специјална дијета (акушерско) 
Доручак: млеко 0,2л,кекс 100гр 
Ручак: супа 
Вечера: млеко 0,2л,кекс 100гр 
 
 
 

Виршле 100г (1пар) Маргарин 25г Мусака 200г 
Јаје 1 ком. Џем 40г Шницле, месо 100г 
Зденка сир 1 ком. Чај 200мл Пилав 200г 
Пилећа паштета 50г Супа 200мл Гибаница 200г 
Ћуфте 80-100г Макароне 200г Пиринач 150-200г 
Парадајз сос 150г Гулаш 200г Компот 200мл 
Кекс 80г Сладак купус 200г Банана 1ком. 
Хлеб 50г Кромпир паприкаш 200г  
Јогурт 180 Јабука 1 ком.  
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2. Специјална дијета (педијатрија) 

Доручак: млеко 0,2л,кекс 100гр 
Ужина: млеко 0,2л 
Ручак: барено поврће (кромпир,шаргарепа) 300гр,месо 100гр,хлеб 
Ужина: барени пиринач са печеном јабуком 
Вечера: барено поврће (кромпир,шаргарепа) 300гр, месо 100гр,хлеб 
Ужина: кекс 100гр,млеко 0,2л 
 

3. Специјална дијета (Општа) 
Доручак: млеко 0,2л,кекс млевени 100гр 
Ручак: млеко 0,2л,кекс млевени 100гр 
Вечера: млеко 0,2л,кекс млевени 100гр 
 
 
АНТИДИЈАРОИЧНА ДИЈЕТА 
 
Доручак: двопек 2 ком, мармелада 30гр, чај 200мл, кекс 100гр 
Ручак: двопек 2 ком, немасна супа, барен кромпир и шаргарепа 300гр 
Вечера: двопек 2 ком, немасна супа, барен кромпир и шаргарепа 300гр 
Ужина: куван пиринач на води са печеном јабуком 
 
ЦРЕВНА 1 ДИЈЕТА 
 
Доручак: барен пиринач, 2 двопека 
Ручак: немасна супа, барен пиринач, двопек 2 ком 
Вечера: барен пиринач, двопек 2 ком 
 
ЦРЕВНА 2 ДИЈЕТА 
 
Доручак: барен пиринач, јаје, печена јабука, 2 двопека 
Ручак: немсна супа, барен кромпир,шаргарепа,барена пилетина,двопек 2 ком, компот од јабуке 
Вечера: барен кромпир, шаргарепа,пилетина,пире од печених јабука 
(3 пута недељно уместо бареног кромпира и шаргарепе иде немасни пилав са месом за ручак) 
 
ЦРЕВНА 3 ДИЈЕТА 
 
Доручак: барени пиринач, 2 јаја, печена јабука, 2 двопека 
Ручак: немсна супа,барен кромпир и шаргарепа, барена пилетина, двопек, компот од јабуке 
Вечера:  барен кромпир и шаргарепа, барена пилетина, двопек, пире од печених јабука 
(3 пута недељно уместо бареног кромпира и шаргарепе иде немасни пилав са месом за руча 
 
У зависности од здравственог стања породиље или труднице основни јеловник се прилагођава и може бити: 

- Јеловник за дијабетичаре (без шећерних концентрата) 
- Јеловник хиперпротеински 
- Јеловник са ограниченим уносом натријум 

 
Напомена: маргарин намаз „добро јутро“ за децу 

      Кекс (плазма, посни кекс) 
      Чај (нана, камилица, шипак) 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ИСПОШТУЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 
 

 Јеловник се планира месец дана унапред, а мења у зависности од сезоне ( летњи и зимски) 
 Број оброка по дијетама се планира за дан унапред за наредни дан, а испоручује на основу бројног стања 

пацијената 
 Петком се планира број оброка за суботу, недељу и понедељак 
 У току државних и верских празника планирају се посебни јеловници (подразумева празнични ручак или 

вечеру са дезертом) 
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 Намирнице које се користе за припрему оброка морају бити висококвалитетне –I 

КЛАСЕ/КАТЕГОРИЈЕ(месо I категорије, риба ослић филе без кости, сардина самоотварајућа од 115-125г, 
пар виршли 100г искључиво пилеће, јаја С класе, паковање путера и мармеладе искључиво хотелско 
паковање) 

 Испоштује термине издавања оброка: доручак 7:15ч, ручак 12ч, вечера 17:15ч и ужине између оброка, а по 
терминима прописане дијетом од стране лекара специјалисте (труднице, породиље, дијабетичари, деца, као и 
специјалне дијете) 

 Испоручилац оброка је дужан да за пацијенте са посебним потребама у датом тренутку омогући адекватне 
намирнице 

 Испоручилац је дужан да испоштује и набавља сезонско поврће 
 Кориговања планираних оброка (+/-10% количина оброка), врши се 2 (два) сата пре испоруке. 
 Ипоручилац је дужан да изврши распоређивање хране (по количини и врсти дијета) за сваку службу 
 Испоручилац је одговоран за исправност и квалитет припремљених оброка 
 Оброк за хемотерапију и педијатрију мора бити упаковани то  херметички упакованог у полипропиленске 

дводелне посуде затворене вишеслојном фолијом ( материјал: комплексни филм или одговарајући) за 
једнократну употребу са прибором за јело за једнократну употребу  

 Хлеб који се дистрибуира за сва 3 оброка мора бити исечен 
 За одељење педијатрије млеко које се дневно требује (око 5л), мора бити у тетра паку,дуготрајно 

стерилисано 2,8 м.м. 
 За специјалне дијете (ОРЛ одељење) доставља се млевени кекс 
 Мед,мармелада,путер мора бити у оригиналном паковању за једнократну конзумацију,такође важи да и 

кисело млечни производи буду у оригиналној амбалажи. 
 
Потврђујем печатом и потписом да сам упознат са свим условима напред наведене техничке спецификације и 

обавезујем се да ћу исте ипунити и поштовати све време трајања уговора.  

 

 

Место:  _________________________ 
 

Датум:  _________________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 
 

   М.П.                      ______________________________ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 
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 гарантује да нема забрану обављања делатности 
која 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 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 привред, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 
4) Понуђач је дужан да при је на снази у време подношења понуде(члан 75. став 2. Закона). 
5)Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(члан 75. 
став 1. тачка 5 Закона). 
 
1.2Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: 
 
1) Финансијски капацитет: 
Да Понуђач није био у блокади, у последњих 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива на порталу Јавних 
набавки. 
 
2) Кадровски капацитет: 
Да понуђачна дан објављивања конкурсне документације и позива за подношење понуда има најмање 15радно 
ангажованих лица/радника од којих најмање једног вишег дијететичара нутриционисту или једног нутриционисту ( 
VI  степен стручне спреме) и два кувара ( IV или  III степен стручне спреме)  у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС. бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14. 

• Лице задужено за спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе и примену  HACCP – мин. 1; 
• Виши дијететичар - нутрициониста или једног нутриционисту ( VI  степен стручне спреме) – мин. 1; 
• Лица задужена за припрему оброка: 

o КВ кувар - мин. 2 
o Месар – мин. 1 
o Пекар – мин. 1 
o Помоћни Радник – мин.5 

• Лица задужена за дистрибуцију оброка: 
o Возач - мин. 2 
o Транспортни радник – мин. 2 

 
3) Пословни капацитет : 
Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је понуђач у  последњих пет година 
(2012/2013/2014/2015/2016 године) извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупном износу од најмање 
68.400.000,00 динара; , односно да пружи одговарајући доказ да је припремао оброке по следећим дијетама -  
Хепатитична, Нефритична, Дијабетична, Специјална, Антидијароична, Кардијална, Кашаста, Течна дијета за 
незогастричну сонду и дијете за Труднице и породиље. 
 
4) Технички капацитет 
Да понуђач располаже (овлашћење коришћења) са најмање два наменска доставна возила за дистрибуцију оброка 
која поседују термоизолациону комору. 
 
5) Услов:  
Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета 
хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре 
произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. 
Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09) 
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6) Услов: 
Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове прописане Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС 
бр. 41/2009) и одговарајућим подзаконским актима 
 
7) Услов: 
 Да понуђач има успостављен (примењује) сертификован Интегрисани Менаџмент Систем у оквиру кога су 
интегрисани  стандарди за системе менаџмента квалитетом (СРПС ИСО 9001:2008*) и  (СРПС ИСО 22000:2005*)* - 
година је опциона 
 
8) Услов:  
Да понуђач пакује, односно дистрибуира оброке у херметички упакованој полипропиленској дводелној посуди 
затвореној вишеслојном  фолијом (материјал: комплексни филм или одговарајући) за једнократну употребу са 
прибором за јело (за једнократну употребу). 
 
9) Услов:Да спроводи контролу микробиолошке исправости намирница и брисева: 
9.1  Да има закључен Уговор са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко испитивање намирница и брисева; 
9.2 Да има потврду да је лабораторија која врши контролу акредитована за микробиолошко испитивање намирница и 
брисева - сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије са изводом из обима акредитације; 
9.3 Да је вршио лабораторијска (микробиолошка) испитивања намирница и брисева која нису старија од 60 дана од 
дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки. 
 
10) Услов:  
Да понуђач поседује решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за обављање делатности 
производње пекарских производа. 
 
11) Услов: Технички капацитет 
Да понуђач  поседујетермосие од INOX-a (киселоотпорног прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране  различитих 
запремина збирно од најмање 200 литара. 
 
 
1.3Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
1.4Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог 
закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се : 
 
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из Привредног суда. 
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 давање 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 члана 75. став 1. тачка 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. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). 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. 
5) Услов из  члан 75. став 1. тачка 5 Закона - Доказ:Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице 
доказ је:  1) Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине илиМинистарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се 
баве производњом и прометом хране и хране за животиње (члан 15. Закона о безбедности хране - "Службени 
гласник РС" бр. 41/09)и. Извод из регистра одобрених објеката издат од стране Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (сходно 
Правилнику о садржини и начину вођења Централног регистра објеката у области безбедности хране и хране за 
животиње, "Сл. гласник РС" бр. 20/2010) илиРешење Министарства пољопривреде и заштите животне средине или 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да понуђач (објекат понуђача) испуњава 
услове за обављање делатности која је предмет јавне набавке.  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, 
односно достављају га сви чланови групе понуђача. 
 
 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се: 
 
1) Финансијски капацитет– Доказ:Понуђач је дужан да достави Потврду о броју дана неликвидности коју издаје 
Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која 
ће обухватити захтевани период, односно да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвиданили или да у понуди наведе линк интернет 
адресе уколико је тај податак јавно доступан као валидна информација (доказ).  
 
2) Кадровски капацитет - Доказ: : Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћ, оверена и потписана 
од стране одговорног лица, која садржи име, презиме и послове на којима је ангажовано лице/радник ( Образац бр.13 
).Фотокопије одговарајућег (у односу на начин ангажовања) М образаца пријаве осигурања и уговор о раду или 
уговор о привременим и повременим пословима или другого правног основа ангажовања у складу са ЗоР. 
 

• Доказ о квалификацији у виду дипломе више медицинске школе тог усмерења – За вишег дијететичара - 
нутриционисту или нутриционисту (VI  степен стручне спреме) 

• Доказ о оспособљености у виду важећег HACCP сертификата за наведено лице – За лице задужено за 
спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе и примену  HACCP 
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• Доказ о квалификацији у виду дипломе: 

o Средње школе тог усмерења – За лица задужена за припрему оброка - КВ кувари, Месар  
и Пекар. 

o Диплома основне школе – За лица задужена за припрему оброка – Помоћни радник 
 

• Доказ о квалификацији у виду дипломе: 
o Средње школе 3. или 4. степен тог усмерења (саобраћајни техничар или инструктор вожње) – за 

лица задужена за дистрибуцију оброка - Возач 
o Диплома основне школе – за лица задужена за дистрибуцију оброка - Транспортни радник  

 
- За сва наведена лица је потребно доставити правни основ радног ангажовања у виду копија уговора о раду или 
копија другог правног основа у складу са ЗоР. 
- Уз правни основ ангажовања неопходно је доставити М обрасце (ознака подобразаца зависи од основа ангажовања 
па у складу са тим и доставити исти) за сва лица наведена у Обрасцу 13. 
- Такође је неопходно да за сва наведена лица понуђач достави копије важећих санитарних књижица (за запослено 
особље које долазе у додир са намирницама и задужено је за припрему оброка али и лица на транспорту). 
- У случају да лица задужена за припрему и дистрибуцију оброка немају тражене квалификације додатни услов у 
виду кадровског капацитета за та лица понуђач може испунити уколико у правном основу ангажовања (уговору) 
стоји да наведено лице је запослено на радном месту таквог назива али у том случају је потребно да има три године 
искуства на истом. За таква лица је такође потребно доказати да немају степен квалификације (образовања) мањи од 
траженог за то радно место.  
- Наручилац ће као доказ квалификације прихватити и фотокопије радних књижица или извод из регистра или који 
други правни основ квалификације у складу са ЗоР и посебним прописима 
- Напомене:  
- Све тражене квалификације представљају доњу границу, односно минималне тражене квалификације за испуњење 
кадровског капацитета што значи да ће Комисија за предметну јавну набавку прихватати квалификованија лица 
истог образовног или струковног профила која подразумевају знања која су обухваћена траженим квалификацијама, 
по основу једног од основних правних постулата „ко може више, може и мање“. Ниже квалификације од наведених 
Комисија неће прихватати као одговарајуће за испуњење услова кадровског капацитета и такве понуде ће бити 
оцењене као неприхватљиве. 
- Да би понуђач испунио додатни услов у виду кадровског капацитета, неопходно је да за свако од наведених радних 
места, односно квалификација има по једно ангажовано лице. Тачније, Комисија за предметну јавну набавку неће 
прихватити конфузију квалификација у једној личности уз тврдњу да иста обавља послове за два радна места. 
 
3) Пословни капацитет: Доказ: - Достављена попуњена, на за то наведеним местима, референц листа (Образац 9) да 
је понуђач у последњих пет година (2012/2013/2014/2015/2016 године) имао закључене и реализоване уговоре са 
купцима са здравственим установама на секундарном или терцијалном нивоу здравствене заштите које у оквиру 
своје делатности имају и исхрану болесника, а који за предмет имају испоруку оброка  у укупној вредности од 
68.400.000,00 динара без ПДВ-а(број уговора није од важности већ укупна цифра). који за предмет имају припрему 
готових оброка по следећим дијетама -  Хепатитична, Нефритична, Дијабетична, Специјална, 
Антидијароична, Кардијална, Кашаста, Течна дијета за незогастричну сонду и дијете за Труднице и 
породиље. Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача, те у 
истој морају бити наведене све набројане дијете које су наручиоцу као здравственој установи терцијалног 
новоа од изузетне важности због својих специфичности, односно због осетљиве групе болесника који имају 
хепатитис, проблеме са бубрезима, дијабет и сл. а које их користе приликом прописаног режима исхране. 
Способност понуђача у том смислу је круцијална, па из тог разлога није битна вредност нити количина већ 
способност и одређено искуство у том смислу 
- Потврде купаца/ здравствених установа којима се потврђује веродостојност података наведених у референц листи, 
и то попуњена, потписана и печатирана, на за то предвиђеним местима (Образац 10) 
 
4) Технички капацитет- Доказ:- Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о довољном техничком 
капацитету – Образац 11, да понуђач испуњава постављен додатни услов у виду овог дела техничког капацитета, 
односно да располаже (овлашћење коришћења) најмање два наменска доставна возила за дистрибуцију оброка која 
поседују термоизолациону комору. 
- Фотографије (оригинал или копија или одштампана) најмање два наменска доставна возила (наведена у Обрасцу 
11) на којим се може видети и недвосмислено утврдити постојање термоизолационих комора и на којима се мора 
видети регистарска ознака возила како би се утврдило да је управо то возило оно које је наведено у (Обрасцу 11). 
- а) очитане саобраћајне дозволе, за најмање два наменска доставна возила са термоизолационом комором ( наведена 
у Обрасцу 11) као и,  
б) фотографију (оригинал или копија или одштампана) регистрационе налепнице са шофершајбне и 
в) копију полисе осигурања за наведена возила. 
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- Копије уговора о закупу или уговора о лизингу, или другог правног основа располагања (овлашћења коришћења) 
уколико наведена наменска доставна возила са термоизолационом комором нису у власништву понуђача (за 
доказивање власништва је довољно да понуђач буде уписан као власник у  саобраћајној дозволи) 
НАПОМЕНА: Нерегистровано возило или возило за које је истекла регистрација у моменту отварања понуда, не 
испуњава услов о техничком капацитету и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена од стране 
наручиоца. 
 
5) Услов - Доказ:Важећи (у моменту отварања понуда) сертификат НАССР или одговарајући (који подразумева 
имплементацију НАССР система) 
Сертификат НАССР (или одговарајући) треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу производње, прераде и 
промета храном, осим на нивоу примарне производње*, а у складу са одредбама Закона о безбедности хране 
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/09). 
Сертификат НАССР (или одговарајући) треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат 
НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од 
стране судског тумача за предметни страни језик. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/еуколико је под контролом подизвођача делатност производње, 
прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње). 
У случају подношења заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача уколико је под контролом 
члана групе делатност производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне производње). 
* Примарна производња јесте производња, узгој и гајење примарних пољопривредних производа, укључујући жетву 
и убирање плодова, мужа, гајење животиња пре клања, лов, риболов и сакупљање самониклих плодова и биљака, као 
и пратеће активности које се односе на складиштење и руковање примарних производа на месту производње, 
транспорт живих животиња, примарних производа, рибе и дивљачи од места производње до објекта. 
 
6) Услов - Доказ: попуњен ( Образац 12)  - Изјава о достављању доказа о здравственој исправности (налази се у 
конкурсној документацији) 
*Овај доказ доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа. 
** Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује/у). 
***У случају подношења заједничке понуде, овај доказ -изјаву доставља сваки члан из групе понуђача. 
 
7) Услов - Доказ: Достављене копије наведених (СРПС ИСО 9001:2008 и СРПС ИСО 22000:2005), важећих (у 
моменту отварања понуда) сертификата издатих од стране домаћих или страних сертификацијских 
тела/сертификацијских кућа из којих се може утврдити важење истих.  
Сертификати СРПС ИСО 9001:2008 и СРПС ИСО 22000:2005 треба да буду достављен на српском језику, односно, 
уколико су издати настраном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од 
стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
8) Услов - Доказ: Потребно је да уз понуду, као саставни њен део, понуђач достави узорак херметички упаковане 
полипропиленске дводелне посуде затворене вишеслојном фолијом (материјал: комплексни филм или одговарајући) 
за једнократну употребу испуњенутечношћу - (најпожељније вода, може и чорбасто јело) како би иста била 
тестирана (њене техничке карактеристике, односно сврсисходност херметичке затворености). Узорак мора бити 
правилно обележен и то: „УЗОРАК – амбалажа ; ЈНОП  1/17, Исхрана болесника уз понуду бр. _______ (уписати бр.) 
понуђача _________________ (уписати име понуђача)“ .  
 
НАПОМЕНА: Недостављање узорка од стране понуђача ће Комисија сматрати битним недостатком понуде у 
складу са чланом 106. став 1. тачка 5), те ће таква понуда бити одбијена. 

  
9) Услов - Доказ:  
9.1 Копија важећег уговора са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко испитивање намирница и брисева, који 
је важећи у моменту објављивања позива за подношење понуда; 
9.2 Потврда да је лабораторија која врши контролу акредитована за микробиолошко испитивање намирница и 
брисева - сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије са изводом из обима акредитације;  
9.3 Резултати лабораторијског (микробиолошког) испитивања најмање два узорака куване хране и најмање пет 
брисева намирница и брисева која нису старија од 60 дана од дана отварања понуда 
 
10) Услов-Доказ: 
У циљу доказивања понуђач доставља решење издато од Министарствапољопривреде и заштите животне средине о 
обављању делатности производње пекарских производа. Уколико понуђач није произвођач пекарских производа, 
доставља решење министарства пољопривреде и заштите животне средине од произвођача. 
 
11) Услов: Доказ Изјава на сопственом меморандуму понуђача да испуњава технички капацитет   односно да 
понуђач  поседујетермосие од INOX-a (киселоотпорног прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране  различитих 
запремина збирно од најмање 200 литара као и фотокопију пописне листе основних средстава. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 Услов из члана 75.став 1.тачка 5) овог закона дужан је да испуни 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. тачка 1) до 4) Закона. 
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 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 

члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 
Регистар понуђача. 

 Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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. 
 
 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 уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 1) ЗЈН и на основу члана 2. став 1. тачка 8) и члана 9. Правилника: 
 

Јавна набавка – отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума - услуге - бр.11/17 
Од понуђача се очекује да детељно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у 

конкурсној документацији. 
 

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у 
конкурсној документацији или подношење понуда које не одговарају условима предвиђених у конкурсној 

документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као последицу може да доведе до 
одбијања понуде. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда се подноси на српском језику. Наручилац не прихвата подношење понуде, у целини или делимично, на 
страном језику. 
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
Сертификати - HACCP,СРПС ИСО 9001:2008 и СРПС ИСО 22000:2005 треба да буду достављен на српском 
језику, односно, уколико су издати на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски 
језик, овереном од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
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: Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са 
назнаком:“Понуда за јавну набавку отворени поступак  , услуге - Исхрана болесника , ЈНОП број 11/2017– НЕ 
ОТВАРАТИ” 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоцадо13.07.2017. године, до 10:00 часова. 
 
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, 
наручилац 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, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати: 
• Образац понуде, 
• Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и  
 обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке, 
• Модел оквирног споразума, 
• Образац структуре цена, 
• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 
• Образац изјаве о назависној понуди, 
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
• Образац докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа 
• Бланко сопствена меница за озбиљност понуде и картоном депонованих потписа као гаранција за 
 озбиљност понуде. 
• Референц листа (Образац 9 ) 
• Потврда купаца/здравствене установе (Образац 10  ) 
• Изјава о техничком капацитету  ( Образац 11 ) 
• Изјава о достављању доказа о здравственој исправности производа( Образац 12  ) 
• Изјава о кадровском капацитету ( Образац 13 ) 
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Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и 
оверени печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 
документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији,   
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 
изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкам) 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и 
кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о 
јавним набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном 
одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације "Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова" и не достави све потребне 
обрасце и документа наведена у овом делу конкурсне документације, таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна 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: Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 
135, 12000 Пожаревац, са назнаком: 
“Измена понуде за јавну набавку  отворени поступак  , услуге - Исхрана болесника, ЈНОП број 11/2017 – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Допуна понуде јавну набавку  отворени поступак  , услуге - Исхрана болесника, ЈНОП број 11/2017 – НЕ 
ОТВАРАТИ”, или 
“Опозив понуде јавну набавку  отворени поступак  , услуге - услуге - Исхрана болесника, ЈНОП број 11/2017 – 
НЕ ОТВАРАТИ”, или 
“Измена и допуна понуде јавну набавку  отворени поступак  , услуге - услуге - Исхрана болесника, ЈНОП број 
11/2017 – 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 (Образац 2), 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 (Образац 2) 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. 
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
Уколико оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 
документацији, 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. 
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, 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 уговора 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 уговора о јавној 
набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 
 
9.1Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања: ________ (минимум 30 а максимум 90) од дана пријема исправне фактуре, на основу документа 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 рока завршетка услуга 
Динамика, начин, рок и место испоруке су прецизно наведени у делу ове Конкурсне документације под називом „2. 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ “ 
 
9.3Квалитет 
Оброци морају бити припремљени од намирница I квалитета и здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у: 
 Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), 
 Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемотерапеутика, 

анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/92, 11/92, 32/02, 28/11 
и 25/12), 

 Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове 
мешавине („Сл. лист СЦГ“, бр. 56/03, 4/04, 5/04 и 16/05) и Правилнику о прехрамбеним адитивима („Сл. гласник 
РС“, бр.63/13); 

 Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране  ("Сл. гласник РС ", бр. 19/2017); 
 
 Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91), 
 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

("Сл. гласник", бр. 72/10), 
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 Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист 

СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004), 
 Правилнику о квалитету воћа, поврћа и печурки ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/79, 53/87 и "Службени лист 

СЦГ", бр. 31/2003, 56/2003 и 4/2004), 
 Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 26/93, 53/95 и 46/02), 
 Правилник о квалитету јаја и производа од јаја („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/89 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 56/2003 – др. 

правилник и 4/2004 – др. правилник) 
 Правилнику о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

("Сл. гласник", бр. 72/10), 
 Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за 

животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака 
средстава за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 25/2010 и 28/2011). 

 Правилнику о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, 
корњаче, пужеве и њихове производе (“Сл. лист СРЈ”, бр. 6/2003 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 56/2003 – др. правилник 
и 4/2004 – др. правилник) 

 Правилнику о квалитету  уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса  („Сл. гл. РС”, број 94/15) 
 Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Сл.гласник РС", бр. 85/2013 и 101/2013) 
 Правилнику о квалитету меда и других производа од пчела ("Сл.гласник РС", бр. 101/2015). 
 
9.4Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде : минимум 60 – максимум 120 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 не може мењати понуду. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од прописаног, његова понуда биће одбијена као неприхватљива, 
док у случају да понуду дужи рок од прописаног, наручилац, односно Комисија ће сматрати да је понудио 
максималан дозвољени рок, тј. 120 дана од дана отварања понуда. Те исто неће сматрати за ( битан ) недостатак 
понуде, односно као основ за одбијање исте. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима (рсд.), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, испоруке и истовара). 
Цене су фиксне и неће се мењати током целог периода оквирног споразума, односно на основу њега 
закљученим појединачним уговорима о јавној набавци и/или појединачним наруџбеницама. 
Наручилац за ову јавну набавку не прихвата аванс као начин плаћања. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
За озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, којa мора бити евидентиранa у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије,као и доказ о регистацији меница.Меницa мора бити оверенa печатом и 
потписанa од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 60 дана од дана отварања понуда, односно истоветно 
року важења понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 
споразум о јавној набавци; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, одмах по закључењу 
оквирног споразума са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо и  копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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За добро извршење посла-оквирни споразум  
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије.  
Меница морабити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 5% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју 
Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног 
потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на 
начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  
не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу 
оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла која мора бити евидентиране у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 
уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на 
начин предвиђен појединачним уговором. 
 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од 
износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не 
уговара средства обезбеђења. 
 
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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail 
nabavnabopo@gmail.com) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈНОП број 11/2017”. 
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). 
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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 његовор 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. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из 
обрасца 2, тачка 5.1) 
 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
 
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који 
понуди дужирок плаћања, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач који је 
понудио дужи рок важења понуде, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија 
је понуда прва приспела код наручиоца. 
 
17. 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. 
 
18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ 
ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора 
у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права се доставља непосредно, електронском поштом на  
е-mail nabavnabopo@gmail.com 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.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, 
а након истека рока из става 3.члана 149.Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108.Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 
109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је10дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
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 
захтева из става 3.и 4.члана 149.Закона, 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. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 
члана 150.Закона. 
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је 
дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у 
износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 
120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир 
 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована 
по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, 
односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност 
већа од 120.000.000,00 динара.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за 
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
 може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачунадостављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све 
друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена 
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Оквирни споразум се закључује са два понуђача на период од 24 месеци од потписивања свих чиниоца истог. У 
периоду трајања оквирног споразума Наручилац закључује појединачне уговоре о јавној набавци при чему је 
обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у 
складу са чланом 40. став 6. и чланом 40а став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму. 
Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према условима за доделу уговора 
утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без поновног отварања 
конкуренције међу добављачима. Понуђач је обавезан да цену из оквирног споразума не мења при подношењу 
појединачне понуде. 
Појединачни уговори и/или наруџбенице ће се закључивати са најповољнијим понуђачем - потписником оквирног 
споразума (Добављач 1) чија ће понуда бити оцењена као најповољнија применом критеријума. У случају да из 
неког разлога тај понуђач одбије потписивање оквирног споразуманаручилац може активирати средство обезбеђења 
и позвати другорангираног понуђача - потписника оквирног споразума (Добављач 2) да поднесе понуду, те са њим 
потписати појединачан уговор о јавној набавци и/или наруџбеницуОквирни споразум ће се закључити са 
понуђачима којима је додељен након доношења одлуке о закључењу (додели) оквирног споразума, ако у року 
предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, као и 
у складу са чланом 150. ставом 2.ЗЈН. 
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Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни споразум и пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. став 1. тачка 5. ЗЈН. Наручилац, такође, задржава и 
право дато у тачки 1) истог члана (члан 112. став 1. тачка 1)) 
 
Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачима којима је додељен у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачу у горе наведеном року, понуђачи нису дужни да 
потпишу оквирни споразум, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не могу због тога сносити било какве 
последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
 
Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да га закључи, наручилац може да закључи оквирни 
споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
У моделу оквирног споразума је детаљно одређен начин закључења појединачних уговора о јавној набавци и/или 
наруџбеница из оквирног споразума. 
 
Цена коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле 
понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити 
разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се 
предметна добра наручивати по потребама, односно присутности  болесника у болници и то највише до вредности 
оквирног споразума. 
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦПОНУДЕ 
 

Понуда број _________ од ________.2017. године, за јавну набавку–Исхрана болесника, ЈНОП број 11/2017  
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број предузећа  

Порески  идентификациони број предузећа(ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

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 понуђача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће извршити 
подизвођач: 

 

2) 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених 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 у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
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 имавећи 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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ–Исхрана болесника , ЈНОП број 11/2017 
 
 
 

5.1) Укупна цена (без 
ПДВ-а) у динарима 
(рсд.): 

 

5.2) Износ ПДВ-а у 
динарима (рсд.):  

5.3) Укупна цена (са 
ПДВ-ом) у динарима 
(рсд.): 

 

У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови (превоз, испорука и достава наручиоцу/купцу).  
Стране потписнице стране су сагласне да су јединичне цене добара фиксне и да се неће мењати током целог  

периода важења оквирног споразума, односно појединачних уговора и/или наруџбеница, потписаних из 
истих. 

5.4)Рок и начин 
плаћања 

________ (минимум 30 а максимум 90) од дана пријема исправне фактуре, на основу 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4) Рок извршења 
услуге одређен је моделом оквирног споразума. 

5.5) Место испоруке: одређено је моделом оквирног споразума. 

5.9)Рок важења понуде ________  дана (Рок важења понуде минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања 
понуда). 

 
 
 

М.П.                     Потписовлашћеног лица понуђача: 
 
 
 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3 
 

МОДЕЛ  
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 

1.Опште болнице Пожаревац, 
из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, 

ПИБ: 107372295, матични број: 17823485, 
број рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, 

коју заступа в.д. директор др Данко Николић 
(у даљем тексту: Купац/Наручилац) 

и 
 

2.а.................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:........................................ 

број рачуна ................................................................... код ......................................................, 
кога заступа директор ................................................................... 

( у даљем тексту: Добављач 1) 
(уколико је поднета заједничка понуда, навести податке  за члана групе који је овлашћен да потпише оквирни 

споразум) 
 

2.б .................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:........................................ 

број рачуна ................................................................... код ......................................................, 
кога заступа директор ................................................................... 

( у даљем тексту: Добављач 2) 
(уколико је поднета заједничка понуда, навести податке  за члана групе који је овлашћен да потпише оквирни 

споразум) 
  
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15; у 
даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услугаИсхрана болесника ЈНОП број 11/2017,, са 
циљем закључивања оквирног споразума. 
-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума са два добављача број ............ од ................., у 
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и  Добављача 1 и Добављача 2. 
-да је Добављач 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума 
(у даљем тексту: Понуда 1); 
-да је Добављач 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума 
(у даљем тексту: Понуда 2); 
-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање 
наруџбенице о јавној набавци. 
 -обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци 
у складу са чланом 40а став 2 тачка 1) ЗЈН и на основу оквирног споразума. 
 
Стране потписнице споразумеле су се о следећем: 
 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
 

Стране потписнице сагласно утврђују да су предмет овог оквирног споразума услуге - Исхрана болесника . (у 
даљем тексту: услуга). 
Врста и цене услуга из става 1. овог члана утврђене су према усвојеним понудама Добављача 1 и Добављача  2. 
Број_____ од _________ године, која чини саставни део овог Оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда). 
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Оквирне количине предметних услуга (наведене у Обрасцу структуре цене) дате су на основу просечног броја 
заузетости постељаи сходно томе стварне количине ће се дефинисати упојединачним уговорима о 
јавнојнабавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци, издатима на основу овог оквирног 
споразума. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретно извођење услуга, већ само подразумева да ће наручилац ако му током 
уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним Добављачем један или 
више уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница 
 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
У складу са наведеном понудом, Добављач ће реализацију оквирног споразума делимично поверити 
подизвођачу/има: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___. 
(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, 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, 

уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем) 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од 24 (двадесетчетири) месеца, а ступа на снагу даном потписивања 
Наручиоца и свих добављача.  
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о јавној набавци или 
издавање више наруџбеница Добављачу у зависности од стварних потреба Наручиоца и то највише до вредности 
овог оквирног споразума. 
 
ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 68.443.334,00 динара (и словима: 
шездесетосаммилионачетристочетрдесеттрихиљадетристатридесетчетири и 00/100), без урачунатог ПДВ-а, што 
одговара процењеној вредности ове јавне набавке. 
Јединичне цене услуга (оброка) исказане су у Понуди без ПДВ-а. Износ који је добијен множењем јединичних цена 
без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама, служио је само као начин да се примени критеријум и додели 
оквирни споразум, односно рангирају пристигле понуде. 
ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно законским прописима из дате области, односно сходно 
Закону о порезу на додату вредност (''Службени гласник РС'', бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 - др. закон, 142/14 и 83/15). 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 
Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. ЗЈН, након закључења овог оквирног 
споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се 
уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана. 
Обавезе које по основу овог оквирног споразума и касније, на основу њега издатих појединачних уговора о јавној 
набавци и/или наруџбеница доспевају у 2018.  и 2019. години биће реализоване највише до износа средстава која ће 
за ту намену бити одобрена у 2018. И 2019. години. 
У укупну вредност су урачунати трошкови превоза, испоруке и дистрибуције у кухињски простор Купца. 
 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА  

Члан 5. 
 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће 
упутити Добављачу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци. 
Понуда из става 1. овог члана, нарочито мора садржи цену (као из понуде),  рокове, плаћање, гаранције и др.... 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи три дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен првоДобављачу 1електронским путем.  
Добављач 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу наручиоцаелектронским путем.  
Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Добављача 1  и он је не може мењати. 
 
Наручилац и Добављач 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу са ЗЈН , уколико је 
Добављач 1 доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним споразумом.   
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Уколико Добављач 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог члана, достави понуду са 
већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не доставе средство обезбеђења за појединачни 
уговор, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума. 
Уколико Добављач 1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за 
достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице 
Процедура описана у ст. 1-8. овог члана, примениће се и на Добављача 2. 
Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Добављача 1, па ако он није 
умогућности да изврши услугу позваће Добављача 2. 
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци Добављачу, не могу се мењати 
битни услови из овог оквирног споразума. 
Вредност појединачних уговора и/или наруџбеница ће се уговарати у динарима (рсд.) 
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице Добављачу, и то 
по потребама, количинама и начину паковања по одлуци Савета родитеља, највише до процењене вредности овог 
оквирног споразума 

Члан 6. 
Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавцисе закључује под условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и остало. 
 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену извршених услуга плаћати Добављачу у року од ______ (минимум 30 а максимум 90) од дана 
пријема исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора илинаруџбенице о јавној набавци, у складу са 
овим оквирним споразумом. 
Саставни део рачуна је записник о извршеним услугама  потписан од овлашћених лица испред обе уговорне стране.  
Добављачје дужан да рачуне за извршене услуге достави Наручиоцу на адресу:  
Општа болнице Пожаревац,из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135. 
Наручилац може одобрити, у складу са својим могућностима, превремено плаћање фактуре уз достављање писменог 
образложеног захтева повериоца уз одговарајуће књижно одобрење. 
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, 
Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.  
 
КВАЛИТЕТ 

Члан 7. 
Услуге (и добра која их прате) морају бити I квалитетаи здравствено безбедна што је прописано нормама 
садржаним у: 
 Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009), 
 Правилнику о количинама пестицида, метала и металоида и других отровних супстанција, хемотерапеутика, 

анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама („Сл. лист СРЈ", бр. 5/92, 11/92 - испр. и 
32/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 28/2011 - др. правилник), 

 Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове 
мешавине ("Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003, 4/2004 - др. правилник, 5/2004 - испр. и 16/2005) и/или Правилнику о 
прехрамбеним адитивима („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013); 

 Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране  ("Сл. гласник РС ", бр. 19/2017); 
 Правилнику о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет („Сл. лист СФРЈ“, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91), 
 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета 

("Сл. гласник", бр. 72/2010), 
 Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста ("Сл. лист 

СРЈ", бр. 52/95, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и "Сл. гласник РС", бр. 
43/2013 - др. правилник), 

 Правилнику о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за 
животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака 
средстава за заштиту биља ("Сл. гласник РС", бр. 29/2014, 37/2014 - испр., 39/2014, 72/2014, 80/2015 и 84/2015). 

 
Члан 8. 

 
Набавка предметних услуга подпада под„промет (хране) намало“ које је дефинисано Законом о безбедности 
хране (''Службени гласник РС"бр. 41/09 - у дањем: ЗБХ) као руковање храном, односно њена прерада, припрема, 
складиштење, на месту продаје или испоруке потрошачу, делатности припреме и послуживања хране, између 
осталих и у објектима колективне исхране (кантине, болнице, вртићи, школе). 
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Оброци морају бити припремљени од намирница I класе (квалитета), у складу са нормативима утврђеним 
позитивним законским прописима и у складу са добром произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у 
прехрамбеној индустрији. 
Добављач као субјект у пословању храном у свим фазамапроизводње, прераде и промета хране којим управља,дужан 
је да обезбеди да храна испуњава условепрописане ЗБХ и другим посебним прописима, као и да докажеиспуњеност 
тих услова. 
Добављач је дужан да обезбеди следљивост у свим фазама производње, прераде и промета хране, односно дужан је 
да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег даље снабдева храном, животињама које служе за 
производњу хране, или било коју супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у храну. 
Добављач је дужан да обезбеди да у свим фазама производње, прераде и промета хране која је под његовом 
контролом, буду испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у складу са ЗБХ и другим прописима. 
Наведено подразумева и да лица која на радним местима у производњи или промету хране долазе у додир са храном 
морају имати основна знања о хигијени хране и о личној хигијени и морају носити радну одећу и обућу. 
 
 
ИСПОРУКА 

Члан 9. 
Јеловник се планира месец дана унапред, а мења у зависности од сезоне ( летњи и зимски) 
Број оброка по дијетама се планира за дан унапред за наредни дан, а испоручује на основу бројног стања пацијената 
Петком се планира број оброка за суботу, недељу и понедељак 
У току државних и верских празника планирају се посебни јеловници (подразумева празнични ручак или вечеру са 
дезертом) 
Добављач је дужан да испоштује термине издавања оброка: доручак 7:15ч, ручак 12ч, вечера 17:15ч и ужине између 
оброка, а по терминима прописане дијетом од стране лекара специјалисте (труднице, породиље, дијабетичари, деца, 
као и специјалне дијете) 
Кориговања планираних оброка (+/-10% количина оброка), врши се 2 (два) сата пре испоруке. 
Добављачје дужан да изврши распоређивање хране (по количини и врсти дијета) за сваку службу,  одговоран за 
исправност и квалитет припремљених оброкаДобављач је дужан да испоруку оброка врши у складу са важећим 
стандардима квалитета и здравствене исправности, у складу са Законом о безбедности хране и Правилницима 
наведеним у члану 7. овог оквирног споразума. 
Добављач одговара Наручиоцу за квалитет и здравствену безбедност оброка у року означеном на декларацији 
добара. 
Оброци морају бити упакована у у наменским термосима од INOX-a (киселоотпорног прохрома Ч.4580) за 
дистрибуцију хране, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од 
загађења, расипања, квара и других промена. 
Оброци ће се достављати  и  у херметички упакованој полипропиленској дводелној посуди затвореној вишеслојном  
фолијом (материјал: комплексни филм или одговарајући) за једнократну употребу са прибором за јело (за 
једнократну употребу) и то за  пацијенте на хемотерапији и педијатрији. 
Добављач се обавезује да превоз добара, у одговарајућем паковању, врши транспортним возилом са температурним 
режимом намењеним за ту врсту добара. 
Амбалажа мора одговарати технолошким захтевима за прехрамбене производе. 
Амбалажа - полипропиленска дводелна посуда је неповратна 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 9. 
Купац/Наручилац има право да изврши квантитативну и квалитативну контролу испоручених оброка, као и 
контролу документације о здравственој исправности истих. 
Квантитативна и квалитативна контрола оброка, као и контрола документације о здравственој исправности истих 
вршиће се приликом сваке појединачне испоруке у кухињски простор Купца/Наручиоца. 
Утврђивање количине − квантитативни пријем врши се бројањем, мерењем и појединачним прегледом сваког 
паковања. 
Уколико представник Купца/Наручиоца, приликом квантитативног и квалитативног пријема оброка, утврди да 
испоручени оброци не одговарају требованој количини и/или уговореном квалитету, о томе сачињава записник који 
потписују представник Добављача и Купца (или само представник Купца уколико представник Добављача одбије да 
га потпише) и који се доставља, без одлагања, Добављачу. 
Истовремено Купац/Наручилац је овлашћен да одбије пријем оброка која не одговарају требованој количини и/или 
уговореном квалитету, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, обавести Добављача и захтева нову испоруку 
оброка која одговара требованој количини и уговореном  квалитету. 
Уколико Добављач уопште не испоручи требоване оброке или се недостатак оброка утврди након извршене 
примопредаје (скривени недостаци), Купац/Наручилац сачињава рекламациони записник који потписује само 
представник Купац/Наручилац и који се доставља, без одлагања, Добављачу.  
Када се недостатак оброка утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Купац/Наручилац је у 
обавези да оброке задржи до тренутка упознавања представника Добављача са утврђеним недостатком и захтева  
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замену испоручене количине, односно испоруку робе, односно извршење услуга која је у складу са уговореним 
квалитетом. Купац/Наручилац не одговара за пропадање оброка која су задржана.  
Уколико Купац/Наручилац у току реализације овог оквирног споразума три пута не прихвати испоруку оброка, 
односно врати оброке или уколико Добављач у току реализације овог оквирног споразума три пута уопште не 
испоручи требована оброке, Купац/Наручилац може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за добро 
извршење посла. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 
Уколико Извршилац, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са појединачном наруџбеницом 
о јавној набавци, не изврши услуге у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ 
од 0,2% укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене 
уговорених услуга. 
Уколико Извршилац не изврши у целости, односно уколико услугу извши само делимично, обавезан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга. 
 Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 12. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
Изабрани понуђач - добављачи (сви Добављач 1, 2..) се обавезује да у року од седам дана од дана закључења 
оквирног споразума, предају Наручиоцу једну бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које понуђач – добављач 
мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а.Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Добављач 1 и Добављач 2  не буду извршавали своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачни уговор са Наручиоцем, уколико им 
буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са овим оквирним споразумом, не доставе средство обезбеђења уз 
појединачни уговор, не доставе понуду по захтеву Наручиоца у остављеном року, у својим понудама за закључење 
појединачног уговора ставе веће цене од оних датих у оквирном споразуму. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ И НАРУЏБЕНИЦЕ 
 
Изабрани понуђач - добављач се обавезује да у року од седам  дана од дана закључења појединачног уговора на 
основу оквирног споразума, преда Наручиоцу/Купцу једну бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и за које 
понуђач – добављач мора доставити потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС.  
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
појединачног уговора о јавној набавци без ПДВ-а.Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
меница је 30 дужи од трајања појединачног уговора о јавној набавци. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Добављач не буду извршавали своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен предметним појединачним уговором о јавној набавци. 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од 
износа из члана 39. став 2. ЗЈН. 
 
ВИША СИЛА  

Члан 13. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за 
време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и 
утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом, а вишом 
силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 14. 
Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да 
врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима. 
Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну. 
Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој 
страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре 
раскида. 
Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади стварну штету. 
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе 
односе. 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће 
решавати споразумно.  
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Пожаревцу. 

 
Члан 17. 

Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, по 2(два) за сваку уговорну страну. 
 
 
 
За Добављача 1     НАРУЧИЛАЦ 
_____________________________ м.п    м.п    Општа болница Пожаревац 
                В.Д директора 
За Добављача 2     Др Данко Николић 
_____________________________ м.п 
 
 
 
 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 
споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, групаонуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума. 
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ОБРАЗАЦ 4 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Редни 
број Опис 

Оквирна 
количина 

за две 
године 

Јединица 
мере 

Јединична цена 
без Пдв-а 

Стопа Пдв-а 
% 
 

Јединична цена са 
Пдв-ом 

Укупна цена без 
Пдв-а 

Укупна цена са 
Пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Пуна 66430 оброк      

2. Дијабетична 46720 оброк      

3.  Лагана 56210 оброк      

4. Кардијална 20440 оброк      

5. Хепатична 1460 оброк      

6.  Улкусна 3650 оброк      

7. Нефритична 5110 оброк      

8. Кашасте дијете 21900 оброк      

9.  Цревне 8760 оброк      

10. Специјалне 4380 оброк      

11. Педијатрија 10950 оброк      

12.  Дијализа 12410 оброк      

13. Захвални оброци за даваоце 
крви 10950 оброк    

  

14. Труднице и породиље 18250 оброк      

15. Лагана дијабетична 4380 оброк      

16. Хемотерапија (онкологија) 4380 оброк      

17. Ужина за дијабетичаре (касна 
вечера) 7300 оброк    

  

18.  Антидијароична 
(педијатрија) 3650 оброк    
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Редни 
број Опис 

Оквирна 
количина 

за две 
године 

Јединица 
мере 

Јединична цена 
без Пдв-а 

Стопа Пдв-а 
% 

 

Јединична цена са 
Пдв-ом 

Укупна цена без 
Пдв-а 

Укупна цена са 
Пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Дијабетично кашаста 10950 оброк      

20. Пуна-психијатрија 25550 оброк      

21. Посна 200 оброк      

22. Гихт 20 оброк      

23. Дијабетична без млека 60 оброк      

24. Кашаста без млека 60 оброк      

25. Без глутена 20 оброк      

26. Алергија на кравље млеко 24 оброк      

27. ИНР дијета 46 оброк      

28. Прелазна дијета код деце 18 оброк      

24. Супа 51100 литар      

25. Чај 43800 литар      

26. Млеко 3650 литар      

27. Двопек 21900 ком.      

28. Кекс 1460 кг.      

29. Хлеб 1460 кг.      

30. Шећер 30 кг.      

31. Барено јаје 3650 ком.      

УКУПНО:    
  

 
У понуђене јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (превоз, изношење и испорука наручиоцу до 
кухиње и др.). 
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Цена коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена 
буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке 
јер ће се предметна добра наручивати по потребама, односно у заисности од броја пацијената и заузетости постеља. 
Вредност овог оквирног споразума је 68.443.334,00РСД (динара) без урачунатог ПДВ-а, односно уговарање ће се вршити највише до наведене цифре по јединичним 
ценама које буду дате у обрасцу структуре цене, а све по потребама које ће бити исказане на појединачним требовањима (поруџбеницама). 
 
Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( минимално 30 максимално  90  дана) 
Рок важења понуде:_____ дана (минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда) 
 
Напомена: 

• Понуђач је дужан да попуни све ставке у табели,  уколико понуђач није понунио све ставке у табели понуда ће бити одбијана као неприхватљива.  
• Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат ипотпис 

 
СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНAМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула (0)). КОМИСИЈА 
НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ.  
 
Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром  цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колону 5. потребно је уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 6. потребно је уписати стопу ПДВ-а у процентима 
• У колону 7. потребно је уписати јединичну цену са урачунатим ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 8. потребно је уписати  укупну цену без ПДВ-а - јединичну цену без ПДВ-а из колоне 5. помножити количином из колоне 3. 
• У колону 9. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом - јединичну цену са ПДВ-ом из колоне 7. помножити са количином из колоне 3 
• У последњи ред табеле уписати УКУПАН износ: 

 
 Укупно без ПДВ-а - сабрати све укупне цене без ПДВ-а  
 Укупно износ са ПДВ-ом - сабрати све укупне цене са ПДВ-ом  
 У колону УКУПНО уписати укупан износ  уколико се понуда подноси за више партија сабрати укупне вредности свих партија без  ПДВ-а и са ПДВ-о 

 
 
 
    Датум                                                    М.П.                                                 Понуђач                                                                                                       

         
   ________________________          ________________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели  
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

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. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 

 
Датум: М.П.  Потпис понуђача: 

 
 

_________________________ ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________ (назив понуђача), даје 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  отвореном поступку јавне 
набавкеИсхрана болесника, ЈНОП број 11/2017, 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, наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 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 слмислу 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. 
 
 
 
 
 

 
 

Јавна набавка ЈНОП  број 11/ 2017– Исхрана болесника 
 



Страна 68 од 74 
 

 
ОБРАЗАЦ 7 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 
 
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у отвореном постпку јавне 
набавкеИсхрана болесника , ЈНОП број 11/2017, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,изјавa  мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 8 
  
 
 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

 
 

Ред. бр.  ДОКАЗ 
Интернет страница на којој је наведени 

доказ јавно доступан односно линк 
интернет адресе 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
Датум:                                                                                                Потпис овлашћеног лица: 

__________________                                                                             ___________________________ 

 

 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 9 

 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  бр. 11/17 

Исхрана болесника  
 

 (референц листу доставити запретходних пет година 12/13/14/15/16) 

 
*Прилог уз референц листу: Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране купаца (здравствених 
установа) наведених у референц листи - Образац 9. 
**Овај образац копирати у потребан број примерака. 
 
 
      М.П.  Потпис одговорног лица 
                                                                                                                  ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Ред.б
р. 

а. назив купца - здравствена установа 

заводни број и 
предметуговора 

вредност 
реализованог 

уговора (у рсд без 
ПДВ-а) 

период испоруке 
добара 

б. адреса 
в. контакт особа 

г. број телефона и/или е-маил адреса 

1а. 
1б. 
1в. 
1г. 

    
 
 
 

2а. 
2б. 
2в. 
2г. 

    
 
 
 

3а. 
3б. 
3в. 
3г. 

    
 
 
 

4а. 
4б. 
4в. 
4г. 

    
 
 
 

5а. 
5б. 
5в. 
5г. 

    
 
 
 

6а. 
6б. 
6в. 
6г. 

    
 
 
 

  Укупно: →   
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ОБРАЗАЦ 10 

 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  бр. 11/17 

Исхрана болесника 
 

 
 
 

ПОТВРДА КУПЦА (ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ) 
 
 

_____________________________________________________________ 
(уписати читким словима назив купца - здравствене  установе) 

 
 

Потврђујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам у својству купца (наручиоца) 

добављао). готове оброке по следећим дијетама -  Хепатитична, Нефритична, Дијабетична, Специјална, 

Антидијароична, Кардијална, Кашаста, Течна дијета за незогастричну сонду и дијете за Труднице и породиље 

по уговору бр._______ (← уписати заводни број уговора и датум закључења →) од ___.___.20___, у вредности од 

(уписати вредност уговора →) ____________________динара без ПДВ-а, од добављача 

_____________________________________________ (← уписати назив добављача). Период извршења наведеног 

уговора је: (уписатидатум почетка примене уговора →) од ___.___.20___ до ___.___.20___ (← уписати датум 

престанка важења уговора) 

 

Потврду издајем ради учешћа наведеног добављача у поступку јавне набавке отворени поступак са циљем 

закључења оквирног споразума бр. 11/17 - Исхрана болесника, наручиоца Општа болница Пожаревац из 

Пожаревац  и у друге сврхе се не може користити.  

 

 

 

 

 

 

      М.П.  Потпис одговорног лица 

   ______________________ 

 
 
         
* Купац (наручилац) задржава право да од Добављача захтева да му достави на увид оригинале или оверене копије  
тражених докумената. 
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверавачлан групе који је носилац посла. 
*** Овај образац копирати у потребном броју примерака 
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ЈАВНА НАБАВКА  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  бр. 11/17 
Исхрана болесника 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ  ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ 

 
 
 
 
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________ 
 
Број понуде : _________________________ 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да за учешће у отвореном поступку јавне 
набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 11/17 - услуге: Исхрана болесника , располажемо 
довољним техничким капацитетом, што подразумева да имамо овлашћење коришћења за најмање два наменска 
доставна возила за дистрибуцију оброка која поседују термоизолациону комору. 
Обавезујемо се да ћемо уколико буде било потребно ангажовати и додатна возила истих карактеристика како би 
динамику испоруке добара извршили у року. 

 
ВРСТА ВОЗИЛА 

(марка, назив) 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 

    наведеног возила 
ОСНОВ РАСПОЛАГАЊА 
(овлашћења коришћења) 

   

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 

   

 
 

 Потпис одговорног лица 
 
          датум:___________________                 М.П.         _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 12 
 

ЈАВНА НАБАВКА  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  бр. 11/17 
Исхрана болесника 

 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, у случају да миу поступку за јавну набавку 
отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума бр. 11/17 буду додељивани појединачни уговори о 
јавној набавци и/или појединачне наруџбенице, услуге – Исхрана болесника ,уз прву испоруку оброка, на 
месечном нивоу достављати Купцу копије важећих Извештаја о лабораторијском испитивању готових јела и 
брисева издатих од стране акредитоване лабораторије. 
Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам упознат са следећим обавезама и да 
ћу се истих придржавати: 
 

 Да набавка предметних услуга која у себи носи и добра, подпада под„промет (хране) намало“ које је 
дефинисано Законом о безбедности хране (''Службени гласник РС"бр. 41/09 - у дањем: ЗБХ) као 
руковање храном, односно њена прерада, припрема, складиштење, на месту продаје или испоруке 
потрошачу, делатности припреме и послуживања хране, између осталих и у објектима колективне 
исхране (кантине, болнице, вртићи, школе). 

 
 Да ће оброци бити припремљени од намирница I класе (квалитета), у складу са нормативима утврђеним 

позитивним законским прописима и у складу са добром произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у 
прехрамбеној индустрији. 

 
 Да су добављачи као субјекти у пословању храном у свим фазамапроизводње, прераде и промета хране 

којим управљају,дужни да обезбеде да храна испуњава условепрописане ЗБХ и другим посебним 
прописима, као и да докажуиспуњеност тих услова. 
 

 Да су добављачи дужни да обезбеде следљивост у свим фазама производње, прераде и промета хране, 
односно дужан је да идентификује сваки субјект од којег набавља и којег даље снабдева храном, 
животињама које служе за производњу хране, или било коју супстанцу која се уграђује или се очекује 
да ће бити уграђена у храну. 
 

 Да су добављачи дужни су да обезбеде да у свим фазама производње, прераде и промета хране које су под 
њиховом контролом, буду испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у складу са ЗБХ и другим 
прописима. 
Наведено подразумева и да лица која на радним местима у производњи или промету хране долазе у 
додир са храном морају имати основна знања о хигијени хране и о личној хигијени и морају носити 
радну одећу и обућу. 
 

 
У случају да не поступим на наведени начин, односно не испуним наведене обавезе, упознат сам са чињеницом да је 
наручилац овлашћен да активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и са одредбама 
Закона о јавним набавкама којим се регулише институт негативне референце. 

 

 

      М.П.  Потпис одговорног лица 

______________________ 
 
        * Купац 
задржава право да од Добављача захтева да му достави на увид оригинале или оверене копије  тражених 
докумената. 
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверавачлан групе који је носилац посла. 
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ОБРАЗАЦ 13 
 

ЈАВНА НАБАВКА  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  бр. 11/17 
Исхрана болесника 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 
 

ПОНУЂАЧ:  _________________________________________________________________ 
Број понуде : ___________________________ 
Изјављујемo, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо довољан кадровски капацитет од 
најмање  шестлица (радно) ангажованих код понуђача са траженим квалификацијама и распоређених на траженим 
радним местима. 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме ангажованих лица/радника Послови на којима је ангажован и његова 
квалификација 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.    
 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
Потпис одговорног лица 

         датум:   _______________                 М.П.                ______________________________ 
 

 
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверавачлан групе који је носилац посла. 
**Овај образац копирати у потребном броју примерака 
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