
ОШ“20 октобар“  
М.Тита 271, Сивац 
Датум: 22.02.2018.  
Дел.број:01-618/1 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број: 124/12) и 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 01-618 од 19.02.2018. године , 
доноси се  
 
                                                 О  Д  Л  У  К  А  
                                                о додели уговора 
 У јавној набавци добaра- Набавка    намирница за ужину  за ученике од I до VIII  разреда 
за потребе ОШ“ 20 октобар“из Сивца бира се као најповољнија понуда  понуђача  
 
 
Пекара “Арес” из Куле, у улици Ђуре Стругара 74. Понуда је заведена код 
наручиоца под бројем 601 од 17.02.2018. године, са којим ће се у складу са 
прихваћеним моделом уговора (у склопу конкурсне документације) закључити  
Уговор о јавној набавци предметног добра. 
  
 
                                                О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е        На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности  број 01-594 од 
07.02.2018. године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара- 
намирница за  ужину  за ученике од I до VIII  разреда у поступку јавне набаваке мале 
вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 
124/12). 
 
 
Општи подаци о јавној набавци: 
 

1. Назив наручиоца: ОШ“20 октобар“  
2. Адреса наручиоца: М.Тита 271 и М.Тита 136 , Сивац  
3. Редни број јавне набавке: 12/2018 
4. Предмет јавне набавке : набавка добара –Намирница за  ужину  за ученике 

од I до VIII  разреда за потребе ОШ“ 20 октобар“ Сивац у улици М.Тита 271 и 
М.Тита 136.  5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 

6. Процењена вредност ЈН је: 2.650.000,00  динара са ПДВ-ом. 
7. Критеријум избора је најповољнија понуда: Најнижа понуђена цена. 

Процедура јавне набавке, оцена и рангирање понуда: 
 У складу са чланом 39. Закона о ЈН, позив за достављање понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности  број 12/2018, је дана 09.02.2018. године објављен 
на Порталу управе за јавне набавке и интернет адреси наручиоца. 
Рок за достављање понуда је 17.02.2018. године до 10 часова на адреси 
наручиоца. 

Преглед и оцена понуда: После отварања понуда Комисија је дана 19.02.2018. година извршила детаљан 
преглед и стручну оцену понуда и утврдила да су исправне и прихватљиве 
понуде: 



 1. Понуђач пекара “Арес” из Куле понудио је следеће цене: 
 
Цена без пдв-а је 2.345.832,00 динара и цена са пдв 2.647.141,00 динара.  
Констатује се да је документација потенцијалног понуђача благовремена и 
комплетна. 
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о 
јавним набавкама-  Конкурсне документације  и  све техничке спецификације. 
 
 

2.  Понуђач пекара “Пекси”  из Црвенке у улици Трг Д.Трифковића 4: 
 Констатује се да документација потенцијалног понуђача није благовремена. 
 
 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 Предлог комисије за Јавни набавку 12/2018: 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( “Сл.ГласникРС” број 124/12) а у 
складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и 
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене , предлаже се 
наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној 
набавци добара- намирница за  ужину  за ученике од I до VIII  разреда  у ОШ“20 
октобар“ у Сивцу са следећим понуђачем: 
          Пекара “Арес”____ 
 
Понуда   је оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија у поступку 
јавне набавке мале вредности. 
 
 
 
 
Поступак стручног прегледа, оцене и рангирања понуда за реализацију 
предметне ЈНМВ завршен је дана   19.02.2018. године у  09  часова.  
 На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.  
 
 
 
 
 
 
 
 Директор школе: 
                                                                           _________________________ 
                                                                                       Ференц  Лендак 


