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Основна школа „Вук Караџић“ 

Ул. Таковска 41, 11000 Београд   

Датум: 03.06.2019. год. 

 

 

                                             
 

На основу члана 116. став 1. и прилога 3И Закона о јавним набавкама, („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), Оквирног споразума бр. 

10/44 од 24.05.2019. године (код добављача заведен под бројем 06-47 дана 27.05.2019. 

год.), те Уговора о јавној набавци бр. 10/45 од 27.05.2019. године (код добављача 

заведен под бројем 06-48/1 дана 27.05.2019. год.), Основна школа „Вук Караџић“ као 

Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

за ЈНМВ са циљем закључења оквирног споразума бр. 02/19 

~ Исхрана ученика ~ 

 

НАРУЧИЛАЦ: Основна школа „Вук Караџић“ ; Ул. Таковска 41, 11000 Београд  

– Наручилац је део класичног сектора и потпада под део – Образовање. 

– Интернет страница наручиоца: www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности (члан 39. став 1. ЗЈН) са циљем 

закључења оквирног споразума (члан 40. и 40а ЗЈН). 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра  

 

http://www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs/
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ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3.350.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а. 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

 

- 55524000 → Услуге достављања припремљених оброка у школе 

ОПИС ДОБАРА: 

Предмет јавне набавке су добра: Исхрана ученика, оносно – припрема и 

дистрибуција оброка – ручка достављених у наменским термосима од INOX-a 

(киселоотпорног прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране,  

 

Наведено подразумева оброк прилагођен узрасту деце која похађају продужени боравак (и 

редовну наставу) у складу са Правилником о ближим условима за организовање, 

остваривање и праћење исхране у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 68/18) и другим 

позитивним прописима из предметне области. Набавка предметних добара потпада под 
„промет (хране) на мало“ које је дефинисано Законом о безбедности хране (''Службени 

гласник РС" бр. 41/09 и 17/19 - у даљем тексту: ЗБХ) као руковање храном, односно њена 

прерада, припрема, складиштење, на месту продаје или испоруке потрошачу, делатности 

припреме и послуживања хране, између осталих и у објектима колективне исхране 

(кантине, болнице, вртићи, школе) 

 

Добављач се обавезује да ће храна коју испоручује Наручиоцу као крајњем купцу бити 

припремљена од намирница I класе (квалитета), у складу са нормативима утврђеним 

позитивним законским прописима и у складу са добром произвођачком и хигијенском 

праксом, устаљеној у прехрамбеној индустрији. 

 

Јеловници, током школске године, односно периода извршења оквирног споразума и на 

основу њега закључених појединачних уговора о јавној набавци и/или поједниачних 

наруџбеница, се формирају на двонедељном нивоу и осмишљавају се у складу са 

сезонском понудом намирница које морају бити I класе (квалитета).  

 

У недељном менију потребно је: 

Да буду су заступљене различите врсте меса (пилетина, јунетина, риба...) с тим да је два 

пута недељно комадно месо са прилогом, супа или чорба, а три пута недељно сечено месо 

у разноврсним варивима. Једном у две недеље, заступљен је безмесни оброк. У недељном 

менију потребно је да је три дана у недељи заступљено воће, а два пута заступљен колач. 

Воће мора бити сезонско и I класе (квалитета) у тежини око 150 гр. (+ / - 5%), док колач 

мора имати нутритивне вредности прилагођење узрасту деце од 7 до 14 година и да буде у 

тежини од 40 грама (+ / - 5%) по порцији. Део менија, свакако, су и сезонска салата (50 гр.) 

и хлеб (50 гр.), уз сваки оброк. 

Један оброк-ручак мора да садржи: 

 Супа или чорба - 100 мл. 

 Главно јело - 200 гр. 
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 Хлеб – 50гр. 

 Салата сезонска - 50 гр. 

 Десерт - 40 гр. или 

 Воће - 150 гр. 

 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: Вредност I Уговора о јавној набавци бр. 10/45 од 

24.05.2019. године је: 1.875.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.250.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (УГОВОРА): Најнижа 

понуђена цена. 

* Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице ће бити додељивани 

(закључивани) са добављачем, на основу закљученог оквирног споразума, у свему и 

у складу са истим. 

» У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 

оквирни споразум ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења 

понуде.  

» У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и 

истим роком важења понуде, оквирни споразум ће бити додељен понуђачу путем жреба. 

Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве 

понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, а које ће 

наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. 

 » Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно 

њихових понуда. 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: Једна (1) примљена понуда. 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

- Највиша: Понуда бр. 10/108, са ценом од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.910.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

- Најнижа: Понуда бр. 10/108, са ценом од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.910.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

- Највиша: Понуда бр. 10/108, са ценом од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.910.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 
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- Најнижа: Понуда бр. 10/108, са ценом од 2.425.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.910.000,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом 

ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА: Нема 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

(УГОВОРА): Одлука о додели оквирног споразума бр. 10/43 од 24.05.2019. године. 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: I Уговор о јавној набавци бр. 10/45 од 27.05.2019. 

године (код добављача заведено под бројем 06-48/1 од 27.05.2019. год. – враћен лично 

наручиоцу дана 03.06.2019. год.)). 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: Друштво за исхрану и угоститељство 

„ЛИДО“ доо из Београда, ул. Наде Димић бр. 4, 11080 Земун, МБ: 07052251; ПИБ: 

1041541757; шифра делатности: 5629, кога заступа Александар Арсић, директор 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: Уговор важи до извршења (утрошка количине и 

вредности), а најкасније на период од 12 месеци од дана обостраног потписивања, односно 

најдуже до 27.05.2020. године. 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: Измена 

уговора је могућа само у складу са чланом 115. ЗЈН-а. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Наручилац: Основна школа „Вук Караџић“ 


