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Основна школа „Војвода Радомир Путник“ 

Београд - Ул. Бошка Петровића бр. 6    

Датум: 08.07.2019. год. 

 

                                                          
 

На основу члана 116. став 1. и прилога 3 З Закона о јавним набавкама, 

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

споразума бр. 01 - 1345 од 02.07.2019. године (код Добављача заведен под бројем 06-

55/2 дана 02.07.2019. год. – враћен преко курира дана 08.07.2019. године), Основна 

школа „Војвода Радомир Путник“ Београд, као Наручилац, објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

за ЈНМВ са циљем закључења оквирног споразума бр. 03/19 

~ Храна: ручак и ужина ~ 

НАРУЧИЛАЦ:  

 Пословни назив наручиоца: Основна школа "Војвода Радомир Путник" 

 Адреса: Ул. Бошка Петровића бр. 6 

 ПИБ: 100219615 

 Матични број: 07001797 

 Шифра делатности: 85.20 

 Одговорно лице: Радослава Мраовић 

 Текући рачун: 840 – 1033666 -26 (Управа за Трезор) 

 Интернет страница наручиоца: www.osvojvodaputnik.edu.rs 

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

 

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  

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 5.000.000,00 динара (рсд.) без ПДВ-а. 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 

http://www.osvojvodaputnik.edu.rs/
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- 55524000 → Услуге достављања припремљених оброка у школе 

ОПИС ДОБАРА: 

Предмет јавне набавке су добра: Готови оброци у свему према техничкој 

спецификацији (јеловнику), односно припрема и дистрибуција оброка  – ручак и 

ужина паковани у: 

 

1. херметички упакованог (препоручљиво у полипропиленским) у дводелним или 

троделним посудама у зависности од потреба које изискује врста оброка, затворене 

вишеслојном фолијом → (материјал: комплексни филм или одговарајући) са 

прибором за јело за једнократну употребу 

 

и/или 

 

2. наменским термосима од INOX-a (киселоотпорног прохрома Ч.4580) за 

дистрибуцију хране. 

 

и/или 

 

3. Ужина са напитком, паковани комадно (одвојено). 

 

БРОЈ ДОБАВЉАЧА СА КОЈИМА ЈЕ СПОРАЗУМ ЗАКЉУЧЕН: Оквирни споразум у 

предметној набавци је закључен са једним добављачем. 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум бр. 01 - 1345 

од 02.07.2019. године (код Добављача заведен под бројем 06-55/2 дана 02.07.2019. год. – 

враћен преко курира наручиоцу дана 08.07.2019. године) је закључен дана 02.07.2019. 

годинe, када је потписан од стране Добављача.  

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Оквирни споразум важи 12 месеци од 

момента обостраног потписивања. 

 

 

 

                                                   Наручилац: Основна школа „Војвода Радомир Путник“  

 


