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Основна школа " Младост "     

Трг слободе 8.                                                         232 

2 3 2 6 2  Т о м а ш е в а ц                                   03.06.2020. 

тел/фах: 023/871-005,                                                            

E-mail : mladost@ ostomasevac.edu.rs 

web: www.ostomasevac.edu.rs 
 

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - даље: 

Закон) доносим дана 03.06.2020. године 
 

ОДЛУКУ  

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара ред. број 02/2020 

Партија I – Пецива – 15812100 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР „Тамишка лађа“ , Томашевац, ул. Трг слободе бр. 1. у свему 

према Понуди од 03.06.2020. године заведеној под бројем 225 у 07:38 часова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 27.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара за 

ужину ученика. Позив за подношење понуде и Конкурсна документација објављени су на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.05.2020. године.                                                                

 Рок за подношење понуда 03.06.2020. године до 09,00 часова. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 

228 од 03.06.2020. године Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени 

понуда датој у Извештају 229 од 03.06.2020. године и констатовала следеће: 

1. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 1. редни број набавке 02/ 2020;                                                                                                                                                                                             

 2. предмет набавке : набавка добара за ужину ученика ;                                                                                                                                                               

 3. Укупан износ планираних средстава за за ЈНМВ добара - набавка ужине 900.000,00 - без ПДВ-а              

 - Партија 1:  Пецива - 630.000 РСД.(без ПДВ);        

 - Партија 2: Разни прехрамбени производи - 270.000 РСД (без ПДВ).;                                                                                                           

 4. Врста поступка набавке: јавна набавка мале вредности ;                                                                                                                                              

 5. Оквирни датум покретања поступка  мај 2020. године.                                                                                                                             

 6.  оквирни датум извршења уговора:  септембар 2020. -јун 2021. 

2. Предмет и процењена вредност јавне набавке: предмет јавне набавке је набавка добара – ужине за 

ученике обликована по партијама I и II, и то: Партија I–Пецива–15812100 и Партија II-Разни 

прехрамбени производи - 15800000,  у поступку јавне набавке мале вредности.  

 Процењена вредност јавне набавке за Партију I – Пецива - 630.000 РСД без ПДВ. 

3.Одступања од плана набавки са образложењем: понуда понуђача већа је од процењене вредности ове 

партије предвиђене Планом јавних набавки за 2020. годину, али су понуђене цене на нивоу 

упоредивих тржишних цена производа, те је због тога ова понуда прихваћена и Наручиоцу је 

комисија предложила да се са Понуђачем закључи уговор о набавци по Партији I - Пецива. 

4.Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: набавка се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности због висине процењене вредности. Вредност набавке на 

годишњем нивоу креће се у оквирима за које је Законом прописан поступак јавне набавке мале 

вредности. 

5. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

6. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 

7. Основни подаци о понуђачу: 
 

 
Назив и седиште понуђача 

Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача 

Назив и седиште 

подизвођача 

1.  СР „Тамишка лађа“ Томашевац,Трг слободе 1. - - 
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8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:       -                                                                                 

9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.  

10. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 
Понуђена цена 

Збирна  без ПДВ Збирна  са ПДВ 

1.  СР „Тамишка лађа“ Томашевац,Трг слободе 1. 752.742,00 837.000,00 
 

11. Понуђач којем се додељује уговор за Партију I - Пецива:СР „Тамишка лађа“ Томашевац,Трг слободе 1. 

12. Понуђач ће набавку извршити самостално 

13. За Партију II - Разни прехрамбени производи - Наручиоцу није поднета ниједна понуда, из ког 

разлога се за ту партију поступак набавке обуставља и исти се неће понављати 
 

На основу изнетог донета је одлука као у изреци. 
 

Уговор се закључује са понуђачем непосредно по доношењу одлуке о додели уговора, у смислу                             

чл. 112. став 2. тч. 5. Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 

Доставити:                   Одговорно лице 

 

1. Архиви        __________________ 

2. Понуђачу           Слободан Ракић 

3. На Портал УЈН 


