
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 I 68/15), (у даљем 

тексту: Закон), 

 

Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“  

улица Нова број 15, 11160 Београд 

објављује 

 

П О З И В 

за подношење понуда за јавну набавку добара –  

Оброци (ручак) и ужина за ученике у продуженом боравку - 

Редни број набавке 3/16 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Основна школа  

„Деспот Стефан Лазаревић“, улица Нова број 15, 11160 Београд, 

www.despotos.edu.rs 

2. Врста наручиоца: буџетски корисник 

3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

4. Врста предмета јавне набавке:  добра - Оброци (ручак) и ужина за 

ученике у продуженом боравку - редни број набавке 3/16. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

 15110000 – месо, 

 15300000 – воће, поврће и сродни производи, 

 15810000 - Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

 

5. Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.  

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса 

где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може 

да се преузме на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 

наручиоца www.despotos.edu.rs. 

 

7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 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, 

контакт особу, број телефона контакт особе, као  и факс-број и еmail 

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, без обзира на начин подношења (непосредно или путем 

поште) на адресу: Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“, улица 

Нова број 15, 11160 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

добара: Оброци (ручак) и ужина за ученике у продуженом боравку - 

редни број набавке 3/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца до: 27.10.2016. 

године, до 10:30 часова.  

Наручилац ће, по пријему поднете 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 поднета 

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. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда 

обавиће се 27.10.2016. године у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца, у 

улици Нова број 15, 11160 Београд. 

9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре 

отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

10.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана 

од дана отварања понуда. 

11.Особа за контакт:   

Јеврем Цвјетиновић  

Контакт e-mail: jevremcvjet@sezampro.rs 


