
       

Република Србија     

ОШ „Војвода Пријезда“                                          

37212 Сталаћ, С.Синђелића 4                                    

e-mail: osmtomicst@gmail.com                                    

тел./факс: 037/806-105 

Број: 315. од  10.07.2020. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ , бр. 

124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, бр.314. од  10.07.2020. године, 

директор ОШ „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, доноси 

 
 

О Д Л У К У      

О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА 

ЂАЧКА УЖИНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 

БРОЈ НАБАВКЕ - ЈН МВ  1.1.1/2020. 

 

 

 

I   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу Пекари „Клас“ Витошевац (матични број 

61955585, ПИБ: 105751737, заступник: Матић Живорад) чија је понуда примљена 10.07.2020. 

године, и заведена под дел.бројем 306. 

Просечна дневна цена  без ПДВ-а од  85,22 динара, је најнижа понуђена цена. 

 

II   Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и инетернет страници наручиоца и 

доставити свим ученицима у предметној набавци у року од три дана од дана доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 30.06.2020. године, Одлуком о покретању постипка јавна набавке 

мале вредности (бр.306. од 30.06.2020. године) покренуо поступак јавне набавке мале 

вредности, набавка добара ђачка ужина за школску 2020/21.годину, број набавке – ЈН МВ  

1.1.1/2020.  

Благовремено тј. до 10.07.2020. године, пристигла је једна понуда и то:  

1. Пекара „Клас“ Витошевац, чија је понуда заведена под деловодним бројем 306. од 

10.07.2020. године. 

Комисија је у Стручној оцени (број: 314. од  10.07.2020. године) констатовала да је 

понуда понуђача Пекаре „Клас“ Витошевац благовремена, одговарајућа, прихватљива и понуда 

са најнижом понуђеном ценом те је директор одлучио да њему додели уговор. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 

Доставити - у року од три дана од дана доношења: 

- Понуђачу: Пекари „Клас“ Витошевац,  

- Управи за јавне набавке, објавом на Портал  
 

 

Д И Р Е К Т О Р 

_____________________ 

Валентина Марковић Антић 

 

mailto:osmtomicst@gmail.com

