
ОШ „Соња Маринковић“ 

Земун,Аласка 17 

тел/факс  011- 2612-753 

дел. бр. 11/5-9 

датум 04.09.2018. 

 

 

На основу члана 108. став 1.ЗЈН (Сл. гласник РС бр.124/12,14/15, 68/15) а у вези са 

чланом 39. ЗЈН и усвојеног Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.11/5-8 

од 04.09.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење 

понуда за набавку услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге 

кетеринга), директор ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр.17, доноси  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

У предметној набавци услуге достављања припремљених оброка у школе (услуге 

кетеринга) за исхрану ученика у боравку, уговор се додељује понуђачу  

 

„ФАН ГРУПО“ д.о.о., ул. Слободана Лале Берберског бр. 18љ, Београд. 

 

 

    О б р а з л о ж е њ е  

 

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

вредности за прикупљање понуда за јавну набавку услуга достављања 

припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика у боравку. 

Број јавне набавке: 1.2.1./2018 

 

Предмет јавне набавке је достављање припремљених оброка- ручка за ученике у 

боравку  и иста је  предвиђена на конту 426821.  

Број јавне набавке: 1.2.1./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 око 2.650.000,00  динара без пдв за период од 14.09.2018. г. до 

13.09.2019.г. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 04.09.2018. године са почетком у 

16.30 часова у секретаријату  ОШ „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 

17. 

 



Отварање понуда спровела је Комисија наручиоца у следећем саставу: 

 

1. Весна Жула Поморишац, председник Комисије 

2. Ана Новковић,члан 

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

 

Поступку отварања понуда присуствовали су  доле наведени представници 

понуђача који су поднели пуномоћја: 

   
Понуђач               Представник                    Пуномоћје 

 

1. ФАН ГРУПО                  Дудић Раденко                    03091/2018  од 03.09.2018 

2. ЛИДО д.о.о.                    Ивица Ковачевић                01-225/3 од 03.09.2018.  

 

Поступку отварања понуда присуствовала директор школе Јасмина Филиповић 

и секретар школе Драгана Ускоковић.  

 

Благовремено су стигле две понуде:  
 

1. ФАН ГРУПО д.о.о., ул. Слободана Лале Берберског бр. 18љ, Београд 

       примљена 04.09.2018. у 08,00 часова и заведена под бр. 11/5-6/1 

2. ЛИДО д.о.о. ул. Наде Димић бр.4, Земун 

примљена 04.09.2018. у 09,30 часова и заведена под бр. 11/5-6/2 

 

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 

 

1. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ФАН ГРУПО д.о.о., ул. 

Слободана  

Лале Берберског бр. 18љ, Београд 

 

 

Укупна цена без ПДВ за 10.800 оброка 

 

Укупна цена са ПДВ за 10.800 оброка 

(износ наведен у обрасцу структуре цене у колони 

6. 

 

  1.991.700,00 динара без ПДВ-а 

 

  2.390.040,00 динара са ПДВ-а 

 

 

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 

од дана пријема фактуре) 

 

45 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 

 

150 дана од дана отварања понуда  

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок испоруке 

 

 од 10:30 до 12:00 сати 

 

Место испоруке 

 

Ф-цо магацин купца 

 

 



2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ЛИДО д.о.о. ул. Наде Димић 4, Земун 

 

 

Укупна цена без ПДВ за 10.800 оброка 

 

Укупна цена са ПДВ за 10.800 оброка 

 

(износ наведен у обрасцу структуре цене у колони 

6. 

 

 2.142.000,00 динара без ПДВ-а 

 

2.570.400,динара са ПДВ-а 

 

Рок и начин плаћања (мин.15 дана , а макс.45 дана 

од дана пријема фактуре) 

45 дана од дана пријема фактуре 

Важност понуде 

 

120 дана од дана отварања понуда  

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок испоруке 

 

 од 10:30 до 12:00 сати 

 

Место испоруке 

 

Ф-цо магацин купца 

Ценећи достављене понуде, Комисија је установила да су достављене понуде 

понуђача у предметној јавној набавци  благовремене. 

Након прегледа, разматрања и испитивања достављених понуда, Комисија 

наручиоца је понуде понуђача „ЛИДО“ д.о.о. ул. Наде Димић 4, Земун и понуђача 

ФАН ГРУПО д.о.о., ул. Слободана Лале Берберског бр. 18љ, Београд, оценила 

као прихватљиве. 

Критеријум за  избор најприхватљивије понуде у предметној јавној набавци је био 

критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 

На основу горе наведеног критеријума , на предлог Комисије наручиоца  Директор 

школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор у предметној јавној набавци 

услуга  достављања припремљених оброка додељује понуђачу „ФАН ГРУПО“ 

д.о.о., ул. Слободана Лале Берберског бр. 18љ, Београд који је понудио нижу 

цену у предметној јавној набавци од понуђача „ЛИДО“ д.о.о. ул. Наде Димић 4, 

Земун. 

На основу изнетог, донета је Одлука као у изреци. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за 

заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора 

на порталу Управе за јавне набавке . 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу сходно одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                                                               За наручиоца: 

                                                     ____________________ 

                                                        Јасмина Филиповић 

                                                               директор 

Доставити: 

-секретару школе 

-архиви   


