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Основна школа „Алекса Шантић“ 

ул. Краља Петра Првог бр. 9 

11130 Калуђерица, Београд  

Датум: 16.10.2016. год. 

 

 
 

На основу члана 116. став 1. и прилога 3 З Закона о јавним набавкама, („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), те Оквирног споразума бр. 

1496 од 29.09.2016. године (код понуђача заведено: 30.09.2016. год. - враћен наручиоцу 

12.10.2016. год.), Основна школа „Алекса Шантић“, као Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

за ЈНМВ са циљем закључења оквирног споразума бр. 02/16 

~ Набавка готових ланч пакета ~ 

НАРУЧИЛАЦ: Основна школа „Алекса Шантић“ ; Ул. Краља Петра Првог бр. 9, 

11030 Калуђерица  

– Наручилац је део класичног сектора и потпада под део – Образовање. 

– Интернет страница наручиоца: www.osas.edu.rs  

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности (члан 39. став 1. ЗЈН) са циљем 

закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а ЗЈН). 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра  

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.250.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а. 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

 

- 55524000 → Услуге достављања припремљених оброка у школе 

ОПИС ДОБАРА: 

Предмет ове јавне набавке су добра: Припрема и дистрибуција оброка  – ручак и 

ужина, односно тзв. готових ланч пакета - ручка херметички упакованог у 

http://www.osas.edu.rs/
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полипропиленске дводелне посуде затворене вишеслојном термоскупљајућом 

фолијом са колачем или воћем и са прибором за јело за једнократну употребу и 

ужине која мора бити пакована комадно – за свако дете посебно. 
 

Наведено подразумева оброк прилагођен узрасту деце која похађају продужени боравак (и 

редовну наставу). Набавка предметних добара подпада под „промет (хране) на мало“ 

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. 

 

Јеловници, током школске године, односно периода извршења оквирног споразума и на 

основу њега закључених појединачних уговора о јавној набавци и/или поједниачних 

наруџбеница, се формирају на двонедељном нивоу и осмишљавају се у складу са 

сезонском понудом намирница које морају бити I класе (квалитета).  

 

У недељном менију потребно је: 

Да буду су заступљене различите врсте меса (пилетина, јунетина, риба...) с тим да је два 

пута недељно комадно месо са прилогом, супа или чорба, а три пута недељно сечено месо 

у разноврсним варивима. Једном у две недеље, заступљен је безмесни оброк. У недељном 

менију потребно је да је три дана у недељи заступљено воће, а два пута заступљен колач. 

Воће мора бити сезонско и I класе (квалитета) у тежини око 150 гр. (+ / - 5%), док колач 

мора имати нутритивне вредности прилагођење узрасту деце од 7 до 14 година и да буде у 

тежини од 40 грама (+ / - 5%) по порцији. Део менија, свакако, су и сезонска салата (50 гр.) 

и хлеб (50 гр.), уз сваки оброк. 

Ужина подразумева различите врсте интегралног пецива, сендвича, пица, пита и сл. 

(комадно норматив од 100 до 200 гр. у зависности од врсте), и напици: млеко или јогурт 

(норматив 180 мл). 

Један оброк-ручак мора да садржи: 

 Супа или чорба - 100 мл. 

 Главно јело - 200 гр. 

 Хлеб – 50гр. 

 Салата сезонска - 50 гр. 

 Десерт - 40 гр. или 

 Воће - 150 гр. 

 

Један оброк-ужина мора да садржи: 
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 Интегрално пециво или сендвич или пица или пита -  (комадно норматив од 

100 до 200 гр. у зависности од врсте). 

 Напитак (млеко или јогурт) 180 мл. 

БРОЈ ДОБАВЉАЧА СА КОЈИМА ЈЕ СПОРАЗУМ ЗАКЉУЧЕН: Оквирни споразум у 

предметној набавци је закључен са једним добављачем. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум бр. 1496 од 

29.09.2016. године (код понуђача заведено: 30.09.2016. год. - враћен наручиоцу 

12.10.2016. год.) је закључен дана 30.09.2016. годинe, када је потписан од стране 

добављача. 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум важи 12 месеци од 

момента обостраног потписивања. 

 

 

 

                                                                Наручилац: Основна школа „Алекса Шантић“  

 


