
ОШ „2.октобар“ Зрењанин 

Број: 6-1/21 

Дана: 27.1.2021.г.  

 

На основу члана 146. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

19/2019), након разматрања приспеле понуде од стране комисије именоване Одлуком број 

2-1/21 од 6.1.2021.г., као и применом одредбе члана 151 став 2 тачка 3) Закона о јавним 

набавкама, дана 27.1.2021. године, директор наручиоца доноси следећу  

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у Отвореном поступку јавне набавке бр.2021.1 

за партију број 1 

 

Уговор се додељује доо „Златни клас сениор“ из Зрењанина, ул. Др Тихомира 

Остојића бб. 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је у складу са законским одредбама објавио на Порталу јавних набавки 

Јавни позив и Конкурсну документацију дана 7.1.2021.године, за спровођење отвореног 

поступка јавне набавке број 2021.1., подењеног у три партије.  

Предмет јавне набавке су добра са ознаком из Општег речника набавке: 15000000- 

храна, пиће и сродни производи, за партију 2 то је достављање намирница и других 

прехрамбених производа. 

Процењена вредност набавке је укупно 3.500.000,00 динара без пдв-а. 

За партију 1,за  коју је процењена вредност 1.000.000,00 динара, понуда износи 

946.100,00 динара без пдв-а., односно у оквирима је процењене вредности и потреба 

наручиоца.  

 Комисија је утврдила да понуђач испуњава све прописане и захтеване услове за 

извршење јавне набавке, као и посебне услове што се тиче допремања и контроле 

исправности добара, те је и препоручено директору школе да се уговор за текућу годину 

закључи са овим понуђачем. 

 Одлука се заснива и на досадашњој доброј сарадњи и са понуђачем, а због почетка 

другог полугодишта и поновног рада продуженог боравка за где се и сервирају предметна 

добра, неопходно је Уговор што пре закључити што дозвољава одредба члана 151. Став 2 

тачка 3 Закона, с обзиром да је пристигла само једна рпихватљива понуда.  

 

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права се подноси електронским путем преко 

Портала јавних набавки, истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, у року од десет 

дана од објављивања ове одлуке. 

       За наручиоца: Сања Гербеш, директор 


