
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“ 

Живка Настића – Бабе 12 

11147 Београд 

Број: 01/320-19 

Датум: 18.07.2019. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – припрема 

и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике, за потребе Основнe школe 
„Ђорђе Крстић“ из Београда, ЈН 1.2.1/19 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације у поступку јавне 
набавке услуга – припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике, за 
потребе Оснонве школе „Ђорђе Крстић“ из Београда, ЈН 1.2.1/19. 
 
Измена конкурсне документације  је следећа: 
 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, стр. 3 

 

УМЕСТО: 

 

4. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 1.2.1/19 је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – 
ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике, за период од 
25.200. године до 16.06.2020. године, за потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из 
Београда. 
 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

4. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 1.2.1/19 је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – 
ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике, за период од 
02.09.2019. године до 16.06.2020. године, за потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из 
Београда. 
 
 

 

 

 

 



II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, стр. 4 

 

 

УМЕСТО: 

 

1. Предмет јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке број 1.2.1/19 је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – 
ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике у продуженом 
боравку, за период од 25.200. године до 16.06.2020. године, за потребе Основне школе 
„Ђорђе Крстић“ из Београда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

1. Предмет јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке број 1.2.1/19 је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – 
ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике у продуженом 
боравку, за период од 02.09.2019. године до 16.06.2020. године, за потребе Основне 
школе „Ђорђе Крстић“ из Београда. 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, И СЛ, 

стр. 4 

 

 

УМЕСТО: 

 

3.1. Предмет јавне набавке је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – ручка у 
термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике у продуженом боравку, 
од 25.200. године до 16.06.2020. године. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

3.1. Предмет јавне набавке је услуга припреме и дистрибуције школског оброка  – ручка у 
термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике у продуженом боравку, 
од 02.09.2019. године до 16.06.2020. године. 

 

 



V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 2. НАЧИН НА 

КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, стр. 12 

 

 

УМЕСТО: 

 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – Бабе 

12, 11147 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – припрема и  

дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике, ЈН бр. 1.2.1/19 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

25.07.2019. године до 09.30 часова.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 25.07.2019. године у 10.00 часова у 
просторијама школе  на адреси: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – 
Бабе 12, 11147 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – Бабе 

12, 11147 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – припрема и  

дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике, ЈН бр. 1.2.1/19 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

26.07.2019. године до 09.30 часова.  

Јавно отварање понуда биће истог дана 26.07.2019. године у 10.00 часова у 
просторијама школе  на адреси: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића – 
Бабе 12, 11147 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, стр. 24 

 

УМЕСТО: 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ - Припрема и дистрибуција 

школског оброка - ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са 

напитком за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1.2.1/19 

 

Ред. бр. Елементи понуде 

1.  
Јединична цена ручка без ПДВ-а 
(дин.): 

 

2.  
Јединична цена ручка са ПДВ-ом 
(дин.):  

 

 

3.  
Процењен број оброка-ручка за 
период од 25.200. до 16.06.2020. 
године 

 

 
25.200 

4.  
Јединична цена ужине без ПДВ-а 
(дин.):  

 

 
 

5.  
Јединична цена ужине са ПДВ-ом 
(дин.):  

 

 

6.  
Процењен број оброка-ужина за 
период од 25.200. до 16.06.2020. 
године 

 

 
18.000 

7.  Рок и начин плаћања: 
У року до 45 (четрдесетпет) дана од 
пријема исправно испостављеног рачуна 

8.  
Рок важења понуде (не може бити 
краћи од 30 дана): 

 

9.  Период испоруке: Од 25.200. до 16.06.2020. године 

10.  Време испоруке: 
Ужина радним даном од 08.45 до 09.00 часова 
и ручак у термосима са колачем или воћем 
радним даном од 10.30 до 11.00 часова. 

11.  Квалитет испоручених добара: 
У складу са нормативима за узраст деце 
која су корисници ручка 



12.  
Број гратиса:  
 

ручак – 9 
ужина - 9 

13.  
Број бесплатних оброка за 
Санитарну инспекцију (свакодневно): 

ручак – 1 
ужина - 1 

14.  Попуст на 2. дете из исте породице: 20% 

15.  Попуст на 3. дете из исте породице: 50% 

16.    Адреса и начин испоруке добара: 
Кухиња Основне школе „Ђорђе Крстић“, 
Живка Настића – Бабе 12 
11147 Београд, сопственим транспортом 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ - Припрема и дистрибуција 

школског оброка - ручка у термосима са колачем или воћем и ужине са 

напитком за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1.2.1/19 

 

Ред. бр. Елементи понуде 

1.  
Јединична цена ручка без ПДВ-а 
(дин.): 

 

2.  
Јединична цена ручка са ПДВ-ом 
(дин.):  

 

 

3.  
Процењен број оброка-ручка за 
период од 02.09.2019. до 16.06.2020. 
године 

 

 
25.200 

4.  
Јединична цена ужине без ПДВ-а 
(дин.):  

 

 
 

5.  
Јединична цена ужине са ПДВ-ом 
(дин.):  

 

 

6.  
Процењен број оброка-ужина за 
период од 02.09.2019. до 16.06.2020. 
године 

 

 
18.000 



7.  Рок и начин плаћања: 
У року до 45 (четрдесетпет) дана од 
пријема исправно испостављеног рачуна 

8.  
Рок важења понуде (не може бити 
краћи од 30 дана): 

 

9.  Период испоруке: Од 02.09.2019. до 16.06.2020. године 

10.  Време испоруке: 
Ужина радним даном од 08.45 до 09.00 часова 
и ручак у термосима са колачем или воћем 
радним даном од 10.30 до 11.00 часова. 

11.  Квалитет испоручених добара: 
У складу са нормативима за узраст деце 
која су корисници ручка 

12.  
Број гратиса:  
 

ручак – 9 
ужина - 9 

13.  
Број бесплатних оброка за 
Санитарну инспекцију (свакодневно): 

ручак – 1 
ужина - 1 

14.  Попуст на 2. дете из исте породице: 20% 

15.  Попуст на 3. дете из исте породице: 50% 

16.    Адреса и начин испоруке добара: 
Кухиња Основне школе „Ђорђе Крстић“, 
Живка Настића – Бабе 12 
11147 Београд, сопственим транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII МОДЕЛ УГОВОРА, стр. 26 

 

 

УМЕСТО: 

 

Члан 1. 
 
 Предмет овог уговора је услуга припреме и дистрибуција школског оброка – ручка у 
термосима са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку и ужине са напитком, 
за период од 25.200. до 16.06.2020. године, ЈН бр. 1.2.1/19. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 

Члан 1. 
 
 Предмет овог уговора је услуга припреме и дистрибуција школског оброка – ручка у 
термосима са колачем или воћем за ученике у продуженом боравку и ужине са напитком, 
за период од 02.09.2019. до 16.06.2020. године, ЈН бр. 1.2.1/19. 
 
 
 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Измена конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


