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ОСНОВНА ШКОЛА 

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

- Комисија за јавну набавку - 

Дел.бр.968/1 

Дана: 07.11.2016. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел/факс:013/741-300 

Тел:013/741-011 

Е-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку услуга-организовање екскурзија 

за ученике I-VIII разреда за школску 2016/2017.годину ЈН бр.2-III/2016, образована 

решењем дел.бр.930/1 од 25.10.2016.године, на постављена питања од стране 

потенцијалног понуђача, даје одговор на следећа постављена 

 

П И Т А Њ А 

 

1. Конкурсном документацијом тражен је ручак у ресторану Природњачког 

центра Свилајнац и мени: супа, бечка шницла, помфрит, салата. Међутим, 

поменути ресторан не организује  ђачке ручкове према менију који је школа 

тражила већ имају формирану понуду ручка, који се састоји од: сендвич са 

пљескавицом, прилог, помфрит, сок, дино колач. Од наведеног менија, 

према правилима фирме не оступају. 

Да ли школа прихвата поменути мени или се агенцији оставља могућност да 

промени ресторан како би се испоштовао тражени мени?  

 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 

Одговор 1:  

У време припремања конкурсне документације ни смо били упознати са понудом 

менија ресторана у Природњачком центру, пошто на сајту Природњачког центра та 

страница није била доступна, па се наш захтев у погледу менија разликује од оног 

што нуди поменути ресторан. У одабиру менија руководили оним што већина 

ученика воли, тако да је и понуђени мени који сте навели (сендвич са пљескавицом, 

прилог, помфрит, сок, дино колач) одговарајући, па да се исти може прихватити 

пошто не желимо промену ресторана. У складу са овим биће Измењена и допуњена 

конкурсна документација и продужен рок за подношење понуда, а самим тим и 

датум и време отварања понуда. 

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор се у писаном облику 

шаље заинтересованом лицу које је поставило питање и истовремено објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

Председник комисије 

Драгана Михајлов, дипл.правник 


