
ОШ“ФИЛИП ВИШЊИЋ“ 

Салвадора Аљендеа 17 

11000 Београд  

Дел.бр:431. 

Датум : 22.07.2020. 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) ОШ“Филип Вишњић“ 

                                                         објављује 

                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

          о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности  

      „Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике“ 

                                               ЈН бр.1.2.1/2020 

1.назив , адреса  и интернет страница наручиоца: ОШ“Филип Вишњић“, 

Салвадора Аљендеа 17, Београд, osfilipvisnjic.edu.rs 

2.врста наручиоца: просвета 

3.предмет јавне набавке : су услуге: „Припрема и дистрибуција школског 

оброка – ручка за ученике“  

4.назив  ознака из Општег речника набавке : 55524000 – услуге 

достављања припремљених оброка у школе. 

5.уговорена вредност:  1.715.000,00 динара 

6.критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

7.број примљених понуда: 1 ( једна )  

8. највиша и најнижа понуђена цена: 

 



1.Понуђач  Друштво за исхрану и угоститељство“Лидо“д.о.о.  са седиштем у 

Београду-Земуну, улица Наде Димић бр.4 поднео је понуду број  01-121/1 од 

06.07.2020.године и понудио  јединичну цену порције у износу од  140,00 

динара без пдв-а , односно  168,00 динара са пдв-ом,  и цену за  укупну 

процењену количину на годишњем нивоу од 12.250 порција   у износу од  

1.715.000,00  динара без пдв-а, односно  2.058.000,00 динара са пдв-ом. 

9.највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

1.Понуђач  Друштво за исхрану и угоститељство“Лидо“д.о.о.  са седиштем у 

Београду-Земуну, улица Наде Димић бр.4 поднео је понуду број  01-121/1 од 

06.07.2020.године и понудио  јединичну цену порције у износу од  140,00 

динара без пдв-а , односно  168,00 динара са пдв-ом,  и цену за  укупну 

процењену количину на годишњем нивоу од 12.250 порција   у износу од  

1.715.000,00  динара без пдв-а, односно  2.058.000,00 динара са пдв-ом. 

10.део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача. 

11.датум доношења одлуке о додели уговора: 13.07.2020.године 

12.датум закључења уговора : 22.07.2020.године 

13.основни подаци о добављачу:  

Друштво за исхрану и угоститељство“Лидо“д.о.о.  са седиштем у Београду-

Земуну, улица Наде Димић бр.4, ПИБ: 101541878, матични број: 07052251, 

понуда број : 01-121/1 од 06.07.2020.године, код наручиоца заведена под 

бројем: 404. од 07.07.2020.године. 

14.период важења уговора : Овај уговор се сматра закљученим када га 
потпишу законски заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, 
и закључује се на период од годину дана,почев од  14.09.2020.године, 
односно до утрошка процењене вредности предметне набавке. 

15.околности које представљају основ за измену уговора :  

    У случају објективне потребе, обим предмета јавне набавке може се 

повећати до 5% при чему укупна       вредност повећања уговора не може да 

буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 



 

 


