
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке 

о додели уговора  у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга достављања 

припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика, Директор  

Основне школе „Стефан Немања“ из Београда, ул.Љубе Јовановића бр. 2 а , 

објављује 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених 

оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика, закључио са  понуђачем „ФАН 

ГРУПО“ доо, Слободана Лале Берберског 18 љ, Београд.                       

Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности за достављање понуда за набавку услуга достављања припремљених оброка у 

школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика. Број јавне набавке: 2/2018. 

Предмет јавне набавке је набавка услуга достављања припремљених оброка у школе 

(услуге кетеринга) за исхрану ученика . 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга 

достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) -  (ознака 55524000). 

Вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је 

777.600,00  динара без пдв за период од 12.09.2020.до 11.09.2021.године. 

Поступак јавног отварања понуда спроводи се дана 21.07.2020. године са почетком у 

16.00 сати у просторијама Основне школе „Стефан Немања“ из Београда, ул.Љубе 

Јовановића бр. 2 а.  

Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу: 

1. Јадранка Јовановић, председник 

2. Вера Веселиновић , члан  

3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

 

Поступку отварања понуда нису присуствовали представници понуђача. 

 Благовремено су пристигле  понуде следећих понудјача:  

Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача       Датум пријема   Сат пријема 

Заведена 

1.01-328 група понуђача БНБ КЛУБ ДОО                                 21.07.2020. у 08,05 

          Јелисавете Начић бр.1, Београд (носилац посла) 

                                           УР КЛУБ МПЦ, Јелисавете Начић,Београд 



2. 01-329 Ф.А.Н.ГРУПО ДОО, Слободана Лале Береберског  21.07.2020.у 09,15 

          Београд 

3. 01-330 ЛИДО ДОО, Наде Димић 4, Земун             21.07.2020.         у 10,24 

Неблаговремених понуда није било у предметној јавној набавци. 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : група понуђача БНБ КЛУБ ДОО и                                  

                                                                                                      УР КЛУБ МПЦ 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА : 835.920,00 без пдв, са пдв 1.003.104,00 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана пријема фактуре за претходни месец 

 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 180 дана од дана јавног отварања понуда 

РОК ИСПОРУКЕ:од 11,00, до 11,30 сати 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца 

 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Ф.А.Н.ГРУПО ДОО, Слободана Лале 

Береберског, Београд   

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :743.580,00 без пдв, са пдв 892.296,00  

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана пријема фактуре за претходни месец 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:150 

РОК ИСПОРУКЕ : од 11,00, до 11,30 сати 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца 

 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ЛИДО ДОО, Наде Димић 4, Земун              

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :939.600,00 без пдв, са пдв 1.127.520,00 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана пријема фактуре за претходни месец 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:180 дана 



РОК ИСПОРУКЕ : од 11,00, до 11,30 сати 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ф-цо магацин купца 

Ценећи достављене понуде, Комисија је установила да су достављене понуде понуђача у 

предметној јавној набавци  благовремене .  

Приликом оцењивања понуда групе понуђача БНБ КЛУБ ДОО и УР КЛУБ МП и 

понуђача ЛИДО ДОО, Наде Димић 4, Земун , Комисија наручиоца  је утврдила да су 

наведене понуде понуђача неприхватљиве за наручиоца јер исте превазилазе процењену 

вредност јавне набавке.  

Понуду понуђача Ф.А.Н.ГРУПО ДОО, Слободана Лале Береберског, Београд, Комисија 

наручиоца је оценила као прихватљиву.   

Критеријум за  избор најприхватљивије понуде у предметној јавој набавци је био 

критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 

На основу горе наведеног , на предлог  Комисије наручиоца Директор школе је донео 

одлуку о додели уговора којом  уговор о јавној набавци услуга припремања и достављања 

оброка у школу додељује понуђачу „ФАН ГРУПО“ доо, Слободана Лале Берберског 

18 љ, из Београда са којим је дана 05.08.2020.г. и закључио уговор о јавној набавци 

услуга припремања и достављања оброка у школу бр.01-341. 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА“ 

                                                Сава Јерковић 


