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Број: 85/2021 

Датум,  11.02.2021.године 

 

Набавка број :1.10. 

 

 

Позив за достављање понуде 

 
 

Поштовани, 

Наручилац је поктенуо поступак за набавку добра- Храна за птице, рибице и корњаче 

Позивамо Вас да нам доставите Вашу понуду.   

 

 

Рок за достављање понуде: 17.02.2021.године до 12 часова 

Начин достављања понуде : 
 

Поштом на адресу ЈП"Зоолошки врт"Бор, Др.Миловановића 
бб, Бор,  е-маил-ом zoovrt030@gmail.com или лично 

Обавезни елементи понуде : Образац понуде са исказаном ценом и техничка 
спецификација 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Особа за контакт: Мијаиловић Јелена,  тел. 030/215 00 29 

 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља поштом, е-маил-ом или 

лично на горе наведеној адреси, са назнаком поступка за који се доставља. 

 

 

                                                                  Лице за спровођење набавке 

                                                                  Мијаиловић Јелена 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Храна за птице, рибице и корњаче 

 

За потребе свакодневне исхране птица, рибица и корњача, становника  Зоолошког врта у 
Бору потребно је: 
 

Ред. 
број 

НАЗИВ ДОБРА 
 

 
Опис добра 

1.  

Црни сунцокрет у 
семену 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за  исхрану птица. Роба се 

испоручује у џаковима од 10 кг. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту и видно 
постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом произвођача, са 
описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна може безбедно 
користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у 
себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, птица, 
глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, 
влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна. 

2. Бар клас Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за  исхрану птица. У 

паковању се налазе цели кластови. Роба се испоручује у паковању од 1кг.Појединачна амбалажа 
мора да на себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима 
Републике Србије, са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. 
роком до које се храна може безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи 
страна тела. Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме 
бити нагрижена од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је 
ужегла, гњила, плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна. 

3.  

 

Мешавина 
зрнасте хране 

за велике 
папагаје 1 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану птица. Роба се 

испоручује у оригиналном паковању, у џаковима не тежим од 15 кг. Роба мора да има валидни рок 
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да 
на себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, 
са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се 
храна може безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. 
Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена 
од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, 
плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна.Мора да има 
следећи састав: 
1. Савраника 17 % 
2. Хељда 10 % 
3. Белисунцокрет 9% 
4. ОвасПеелед 6 % 
5. Белипросо 6 % 
6. Саренисунцокрет 5 % 
7. Екструдиранагранула 5 % 
8. Конопља 4 % 
9. Комадисаргарепе 4 % 
10. Светлосеме 4 % 
11. Црвенааустралијскасецернатрска 3 % 
12. Пиринац 3 % 
13. Семебундеве 3 % 
14. Набубрелапсеница 3 % 
15. Кукуруз 3 % 
16. БелиДари 3 % 
17. Сувогроздје 3 % 
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18. Семенакраставца 3 % 
19. Ораси 2 % 
20. Црвенипросо 2 % 
21. Љутапаприка 1 % 

22. Сипак 1 % 

4. 

 

 

 

 

Мешавина 
зрнасте хране 

за велике 
папагаје 2 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану птица. Роба се 

испоручује у оригиналном паковању, у џаковима не тежим од 15 кг. Роба мора да има валидни рок 
трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да 
на себи има истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, 
са именом произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се 
храна може безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. 
Роба не сме да има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена 
од стране, птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, 
плесњива, трула, влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна.Мора да има 
следећи састав: 
1. Црнисунцокрет 25 % 
2. Саренисунцокрет 17 % 
3. Белисунцокрет 13 % 
4. Белипросо 10 % 
5. Светлосеме 5 % 
6. Уљанарепица 5 % 
7. Овас 5 % 
8. Хељда 2,8 % 
9. Сафраника 2 % 
10. Конопља 2 % 
11. Пиринац 0,8 % 
12. Ораси 0,5 % 
13. Псеница 0,5 % 
14. Црвенааустралијскасецернатрска 0,4 % 
15. БелиДари 0,4 % 
16. Ланеносеме 0,4 % 

17. Семебундеве 0,2 % 

5.  

 

Концетрат 1  

(за ћурке) 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану. 

Роба се испоручује у џаковима не тежим од 10 кг. Роба мора да има валидни рок трајања који је  
јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има 
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом 
произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна може 
безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да 
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, 
птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна 
или на било који други начин ветеринарски неисправна. По саставу мора да има минимум 28% 
протеина за ћурке до 6 недеља старости. 

6. Концентрат 2  

(за ћурке) 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за животињску исхрану. 

Роба се испоручује у џаковима не тежим од 10 кг. Роба мора да има валидни рок трајања који је 
јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има 
истакнуту и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом 
произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна може 
безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да 
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, 
птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула, влажна 
или на било који други начин ветеринарски неисправна. По саставу мора да има минимум 24% 
протеина за ћурке од 6 до 10 недеља старости. 

7. Храна за тигрице Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану птица. Роба се 

испоручује у оригиналном паковању од 400г. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и 
видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту 
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и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом 
произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна може 
безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да 
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, 
птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, 
влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна. Сировински састав: 

Зрнаста хранива, зрна индустријског биља 
просо бели 60% 

Просо жути 18% 
светло семе 16% 
љуштени овас 3% 
мухар 3% 

8. Храна за егзоте Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану птица. Роба се 

испоручује у оригиналном паковању од 400г. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и 
видно назначен на појединачној амбалажи. Појединачна амбалажа мора да на себи има истакнуту 
и видно постављену декларацију прописану стандардима Републике Србије, са именом 
произвођача, са описом и саставом смесе, и роком трајања робе, тј. роком до које се храна може 
безбедно користити за исхрану животиња. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да 
има у себи примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме бити нагрижена од стране, 
птица, глодара или било којих других животиња. Роба не сме да је ужегла, гњила, плесњива, трула, 
влажна или на било који други начин ветеринарски неисправна. Сировински састав: 

Зрнаста хранива, зрна индустријског биља 
мухар 70% 
просо 20% 
светло семе 10% 

9. Тубифлекс Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану тропских 

рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и састоји се од коцкица сушених црвића који 
морају бити дезинфиковани. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен 
на појединачној амбалажи. 

10. Лиснато сушено 
поврће 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану тропских 

рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, и мора да садржи спирулину поред основног 
састава. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној 
амбалажи. 

11. Ларве за исхрану 
рибица 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану тропских 

рибица. Роба се испоручује у паковању од 200г, која садржи сушене ларве комараца. Роба мора да 
има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. 

12. Храна за оскаре Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану тропских 

рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл, поред основног састава мора да садржи 
спирулини и пигмент за појачавање црвене боје. Роба мора да има валидни рок трајања који је 
јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. 

13. Храна за оранду Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану хладноводних 

рибица. Роба се испоручује у паковању од 60мл. Роба мора да има валидни рок трајања који је 
јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. 

14. Спирулина Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану рибица. Роба 

се испоручује у паковању од 60мл.Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно 
назначен на појединачној амбалажи. 

15. Храна гамариус Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану корњача. Роба 

се испоручује у паковању од 60мл, која мора да садржи дезинфиковане сушене рачиће. Роба мора 
да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. 

16. Грануле биљног 
порекла 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану корњача. Роба 

се испоручује у паковању од 60мл, и садржи алге и биље. Роба мора да има валидни рок трајања 
који је јасно и видно назначен на појединачној амбалажи. 
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17. Грануле месног 
порекла 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за исхрану корњача. Роба 

се испоручује у паковању од 60мл, и садржи мешавину млевених сушених рачића, рибица и 
црвића. Роба мора да има валидни рок трајања који је јасно и видно назначен на појединачној 
амбалажи. 

 

-Достава  добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца и то у периоду од дана потписивања 

уговора закључно са 15.12.2021.године. 

-Место испоруке добра –франко ЈП Зоолошки врт Бор , ул.Др.Миловановића бб 

-Пријем  добра врши магационер, и на основу тачно примљене робе потписује отпремницу. 

-Количина хране ће се куповати у складу са Нормативима за исхрану животиња и до финансијског 

исцрпљења расположивих средстава Наручиоца. 

 

 

 

 

                                          Понуђач је сагласан са  датим условима техничке спецификације  
 
Место: __________ 
 
Датум: ___________________ 
 
                                                   ____________________________________________ 
                                                                             (Потпис и печат ) 
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По набавци број 1.10. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Набавка – Храна за птице, рибице и корњаче 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број :  

Матични број :  

ПИБ:  

Текући рачун и назив банке :  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

Ред. 

Број 

 

Назив  

 

Цена  без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

1.  Црни сунцокрет у семену   

2.  Бар клас   

3.  Мешавина зрнасте хране 

за велике папагаје 1 

  

4.  Мешавина зрнасте хране 

за велике папагаје 2 

  

5.  Концетрат 1  

(за ћурке) 

  

6.  Концетрат 2  

(за ћурке) 

  

7.  Храна за тигрице   

8.  Храна за егзоте   

9.  Тубифлекс   

10.  Лиснато сушено поврће   

11.  Ларве за исхрану рибица   

12.  Храна за оскаре   

13.  Храна за оранду   
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14.  Спирулина   

15.  Храна гамариус   

16.  Грануле биљног порекла   

17.  Грануле месног порекла   

 

 

 
Рок испоруке : 

 
_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева наручиоца 

 
Место испоруке : 

 
ЈП „ Зоолошки врт“ – Бор, ул.Др.Миловановића бб 

 
Рок плаћања: 

 

 
_________ дана од дана пријема уредне фактуре  

Контакт особа: 
Име и презиме,телефон 

 

 

 

Место ___________                                                                                           Понуђач 

Датум ___________                                                                 М.П.______________________ 

 

 

 

 


