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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

1 Партија – Воће  

 

За потребе свакодневне исхране животиња, становника  Зоолошког врта у Бору потребно је: 

 
 

р.б Назив добра Опис добра 

 

1. 

 
Банане 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
 
2. 

 
Јабука 
црвена  
и жута 

Квалитет и паковање:Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи 

примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на 

било који начин оштећена.Роба мора бити слаткасто-киселог укуса. Роба не сме бити ситна. Роба мора 

бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана.    

 
3. 

 
Грожђе 
црно и бело 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи 

примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на 

било који начин оштећена Роба мора бити зрела, крупног грозда. Роба не сме бити смрзнута или 

замрзавана. 

 
4. 

 
Киви 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
5. 

 
Поморанџе 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
6. 

 
Мандарине 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
7. 

 
Крушке 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи 

примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на 

било који начин оштећена. Роба мора бити зрела, слатка и сочна. Роба не сме бити смрзнута или 

замрзавана. 

 
8. 

 
Шљиве 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
9. 

 
Вишње 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
10. 

 
Брескве 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
11. 

 
Нектарине 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи 
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на 
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела. Роба не сме бити смрзнута или замрзавана. 
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12. 

 
Кајсије 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
13. 

 
Трешње 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

да има валидни рок трајања. Роба не сме да има у себи страна тела. Роба не сме да има у себи 
примесе прљавштине, отрова, хемикалија. Роба не сме да је гњила, плесњива, трула нагњечена или на 
било који начин оштећена. Роба мора бити зрела, крупна, слатка и црвене боје Роба не сме бити 
смрзнута или замрзавана. 

 
14. 

 
Јагоде 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
15. 

 
Нар 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 
16. 

 
Ананас 

Квалитет и паковање: Испоручена роба мора да је квалитета погодног за људску употребу. Роба мора 

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

 

-Добро мора бити са декларацијом. 
-Достава  добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца од дана потписивања уговора закључно 

са 15.12.2022.године. 

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

-Пријем  и контролу добра врши магационер 

-Количина воћа 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1- ВОЋЕ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Набавка воћа- ЗИМСКИ ПЕРИОД ( јануар,фебруар,март,април,октобар,новембар,децембар) 

 

Ред. 

Број 

 

Навив воћа 

 

Цена за 1кг без ПДВ-а 

 

Цена за 1кг са ПДВ-ом 

1.  Банане   

2.  Јабуке 

Црвена и жута 

  

3.  Грожђе  

Црно и бело 

  

4.  Киви   

5.  Поморанџе   

6.  Мандарине   

7.  Крушке   

8.  Грејпфрут   

9.  Нар   

10.  Ананас   

 

 

 

 

 



JP ZOOLOŠKI VRT BOR                                                                                                          šifradelatnosti: 9104 
Dr. Milovanovića bb                                                                                                          matičnibroj: 20788429 
19210 Bor                                                                                                                                          PIB: 107366882 
 
 

Tel: 030/215 00 29, email: zoovrt030@gmail.com, www.zoovrtbor.com 
 
Набавка воћа- ЛЕТЊИ ПЕРИОД (мај,јун,јул,август,септембар) 

 

Ред. 

Број 

 

Назив воћа 

 

Цена за 1кг без ПДВ-а 

 

Цена за 1кг са ПДВ-ом 

  1. Банане   

2. Јабуке 

црвена и жута 

  

3. Грожђе 

Црно и бело 

  

4. Киви   

5. Поморанџе   

6. Мандарине   

7. Крушке   

8. Брескве   

9. Нектарине   

10. Кајсије   

11. Јагоде   

12. Шљиве   

13. Трешње   

14. Нар   

15. Ананас   

 

 
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 

 

 

Напомена: Саставни део Образца понуде је техничка спецификација производа чију цену сте 

дали у понуди. 

 

Датум                                                                     Понуђач 

                                                          М. П.  

___________________                                       ________________________________ 


