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       ОСНОВНА ШКОЛА “22. АВГУСТ“ БУКОВАЦ 
     ТРГ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА 1  21209 БУКОВАЦ                          
 

                  ТЕЛЕФОН/ФАКС : 021/826-020                                                        osbukovac22avgust@mts.rs 
 
Дел.бр: 01- 194 
Датум: 11.04.2017. 
 
               На основу члана 107 и члана 108 Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја о 
стручној оцени понуда, дел. број: 193 од 05.04.2017. године, директор 
Основне школе „22. август” Буковац, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У ЈН МВ ДОБАРА- РАДИ 
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ 

ПОНУЂАЧЕМ - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 
РЕД. БР. ЈН МВ – 1/2017 

 
                Бира се као најповољнија понуда понуђача дел. број.: 189 од 
04.04.2017. године, „PEKARA ZOKA NS” DOO, FUTOG, Кнеза Властимирa 
бр. 31, за јавну набавку мале вредности, набавку добара – ради закључења 
оквирног споразума са једним понуђачем, набавке хране и пића за школску 
кухињу–ђачка ужина, бр.1/2017. године, процењене вредности – 
2.006.000,00 динара без ПДВ-а.  
                Одлуку доставити изабраном понуђачу у року од три дана од дана 
доношења исте и објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од 
дана доношења. 
 

Образложење 
          На основу Записника о отварању понуда - дел.број: 01-192 од 
05.04.2017. године и Извештаја о стручној оцени понуда у ЈН МВ-и, бр. 1, 
за 2017. годину – дел. број: 01-193 од 05.04.2017. године у поступку јавне 
набавке мале вредности, набавке добара - ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем, набавке хране и пића за школску кухињу–
ђачка ужина, бр.1/2017. године, процењене вредности – 2.006.000,00 динара 
без ПДВ-а, директор школе доноси одлуку да се прихвати најповољнија 
понуда заведена под дел. број.: 189 од 04.04.2016. године, „PEKАRA ZOKA 
NS”, ДОО, Кнеза Властимирa бр. 31, и да се закључи оквирни споразум о 
јавној набавци добара - хране и пића за школску кухињу, са једним 
изабраним понуђачем. Укупна цена без ПДВ -а је: 1.979.540,00 динара. 
          Разлог за прихватање понуде: понуда је благовремена, одговарајућа, 
прихватљива, има све тражене доказе о испуњености услова из конкурсне 
документације у складу с позивом и конкурсном документацијом, елементи 
критеријума за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  
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Постоји досадашња успешна пословна сарадња са понуђачем у протеклом 
пероду.  
На основу критеријума за оцењивање понуде изабрана је и прихваћена та 
једна пристигла понуда са најнижом понуђеном ценом, која је прихватљива 
за наручиоца. 
               Поука о правном леку: Незадовољни понуђач има право да 
поднесе Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема исте. 
 

                                                                                            Директор школе 
                                         __________________ 

                              Миланка Деман                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


