
 

 
 

 

Република Србија 

ОШ”Момчило Настасијевић” 

Ул.Иве Лоле Рибара бр.3 

32300 Горњи Милановац 

ПИБ: 100889460 

Телефон: 032/720-393 

e-mail:osmn@mts.rs 

Web-site: www.osmomcilonastasijevic.edu.rs 

Деловодни број: 149/22 од 19.8. 2022. године 

 

 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 3)и члана 75., Законао јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'' бр. 91/2019), члана 54. Правилника о ближем уређивању поступка 

набавки Основне школе''Момчило Настасијевић'',наручилац Школа  упућује  

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА 

за ђачку кухињу Основне школе ''Момчило Настасијевић''Горњи  Милановац 

 за школску 2022/2023. годину 

 

 

   1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 Наручилац: Основна школа “Момчило Настасијевић” , 

 Адреса: ул. Иве Лоле Рибара бр.3, 32300 Горњи  Милановац 

 Телефон/факс: 032-720-393 

Интернет страница наручиоца: : www.osmomcilonastasijevic.edu.rs 

 

 

   2.ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа – школа (правно лице основано  у циљу обављања 

делатности које су у општем интересу). 

 

3.ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ:  набавка у складу са чланом 27. став 1. тачка 3) и 

чл.75. Закона о јавним набавкама (Друштвене и друге посебне услуге из прилога 7. Закона 

о јавним набавкама (чл.75 Закона). 

       На ову  набавку ће се примењивати и : 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о заштити ваздуха 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара. 

 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење 

исхране ученика у основној школи („Службени гласник РС“ бр.68/2018).    
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   4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка припремљених оброка за исхрану 

ученика обликована у 2 партије и то: 

 достављање припремљених оброка за ђачку кухињу за школску 2022/2023. 

годину у школи ( ужина за ученике од 1 до 8 разреда). 

 достављање припремљених оброка за исхрану ученика - ручак (1. и 2. разред) 

у целодневној настави у школи за школску 2022/2023. годину 

 

 Услуге из Прилога 7. Законао јавним набавкама  

 CPV ознака: 55524000-9услугедостављањаприпремљенихоброка у школе 

 

 

   5. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

"најнижа понуђена цена''. 

 

Циљ поступка набавке:  закључење уговора. 

 

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО  

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА 

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на интернет страници 

Наручиоца www.osmomcilonastasijevic.edu.rs или непосредно у просторијама Основнe 

школе''Момчило Настасијевић'' Адреса: улица Иве Лоле Рибара бр.3, 32300 Горњи 

Милановацу канцеларији Секретаријата Школе у времену од 10-12 часова, до дана и часа 

истека рока  за подношење понуда.  

 

   7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 

 

1. Поштом на адресу: Основна школа''Момчило Настасијевић'' ГорњиМилановац 

Лично у школи. 

 

2. Рок за подношење понуда је 5 календарских дана, рачунајући од дана 

објављивања позива на сајту Наручилаца. Благовременим ће се сматрати све 

понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 29.8.2022. године до 12.00 

часова. 

 

3. Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са 

назнаком на омотници – Понуда за набавку услуга – достављање припремљених 

оброка за ђачку кухињу Основне школе ''Момчило Настасијевић'' Горњи  

Милановац за школску 2022/2023. годину - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте 

обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се сачињава на 

српском језику. Цене у понуди исказати у динарима без обрачунатог ПДВ-а и са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

   8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање, благовремено пристиглих понуда обавиће се дана 29.8.2022.године у  

12,15 часова у просторијама Наручиоца: Основнeшколе “Момчило Настасијевић”  Адреса: 

улица Иве Лоле Рибара бр.3, 32300 Горњи  Милановац.  
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9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Наручилац је дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде,  

одбије све неприхватљиве понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије наручилац 

доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је најкасније 3 дана од дана отварања 

понуда. 

 

10. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА: 

Уговор о  набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 

дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. 

У случају да је поднета само  једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење приговора. 

 

 

  11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може 

тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока за подношењепонуда. 

 

Лице за контакт је: Ивана Толић, директор школе тел. 032/720-393 

 

 

12. Понуда морада садржи оверен образац понуде и доказе о испуњености услова. Сва 

документација налази се у наставку јавног позива за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


