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СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Предметна услуга подразумева припрему и дистрибуцију оброка 

ученицима школе у продуженом боравку, за период од годину дана од 

дана закључења уговора. Потребно је припремити и дистрибуирати 

оквирно 200 оброка дневно. 
 

Оброци морају у свему бити прилагођени узрасту деце која похађају 

целодневну наставу, у смислу стандарда и квалитета и бити у складу са 

нормативима утврђеним  позитивним законским прописима. 

Понуђач уз понуду доставља јеловник за 10 наставних дана (две радне 

недеље) који ће бити саставни део уговора. Јеловник мора бити 

састављен и потписан од стране стручњака за исхрану – нутриционисте, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом 

понуђача. Јеловник се мења сваке друге недеље.  
 

Испорука се врши у објекту Основне школе „Иван Горан Ковачић“, 

улица Војводе Бране број 18/а, 11050 Београд. 
 

Достављање припремљених оброка се врши у специјалним термосима 

за транспорт, који чувају температуру и свежину оброка. 
 

Уз оброк је обавезно свакодневно доставити чист метални прибор за 

јело и метално или керамичко посуђе за сваког корисника понаособ, 

као и посуду за одлагање коришћеног прибора и посуђа, а које ће 

изабрани испоручилац након коришћења однети из објекта школе. 
 

Одговорност за губитак или оштећење прибора или посуђа сноси 

Наручилац. 
 

Достављање припремљених оброка – ручка на адресу Наручиоца врши 

се сваког школског радног дана, на основу дневних поруџбина, до 11:00 

часова, односно ужине до 09:00 часова.  
 

Дневна поруџбина подразумева претходно утврђени број присутних 

ученика у школи од стране Наручиоца, који ће бити достављан понуђачу 

до 9:00 часова сваког наставног дана за ручак, односно за ужину 

претходног дана до 15:00 часова.  
 

Број од 200 ученика за које се врши испорука ручка, односно 50 ученика 

за ужину је оквирни број који варира у зависности од присуства ученика 

на настави (због болести, екскурзије, излета, такмичења и сл.). Понуђач 

ће дневно достављати и обрачунавати на крају месеца, стварно 

испоручени број оброка – ручка и ужине, на основу дневних поруџбина 

Наручиоца. 
 

Изабрани понуђач је у обавези да сваког школског радног дана у 18:00 

часова преузме отпатке хране од Наручиоца и да их транспортује и 

одложи на законом прописан начин.  
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Број наставних дана у току једне школске године утврђује Министарство 

просвете Правилником о календару образовно - васпитног рада 

основних школа и он износи између 180 и 186 дана.  
 

Оброци се припремају од свежих, конзервираних и замрзнутих 

намирница, у свему у складу са Правилником о ближим условима за 

организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној 

школи (Службени гласник РС, бр. 68/2018 од 07.09.2018. године). 

 
 

Назив  Садржина 

Ужина 1 
 слане пите 120 g (сир, зеље, печурке); 

 јогурт 0,18 l. 

Ужина 2 

 Бухтла, Крем кифла 120g; 

 сок  0,15 l (са минималном количином 

шећера). 

Ужина 3 
 сендвич 120 g (шунка , пилећа прса); 

 кисело млеко 0,18 l. 

Ужина 4 

 Паштета са сиром, Баварска кифла 

120 g; 

  јогурт 0,18 l. 

Ужина 5 
 Пројара са сиром - спанаћем 120 g;  

 млеко 0,15 l. 

 

 

Назив  Садржина 

Ручак - Јеловник 1 

 супа – чорба 200ml; 

 главно јело 200g (месо или риба 70g и 

поврће 130g); 

 сезонска салата 50g; 

 хлеб 2x50g; 

 колач 50g или воће 150g. 

Ручак - Јеловник 2 

 главно јело 350g (70g меса, 280g 

поврћа); 

 сезонска салата 100g; 

 хлеб 2x50g; 

 колач 50g или воће 150g. 

 

 


