ОШ „2. Октобар“
Број: 2-1/21
Дана: 6.1.2021.г.
Зрењанин
На основу члана 91 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
91/2019), Плана набавки за 2021. годину од 5.1.2021.г. директора школе дана 6.1.2021.г.
доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке добара-хране за ученике
1. Покреће се јавна набавка из Плана набавки за 2021 годину
Порталу ЈН дана 6.1.2021.г., и то за набавку „добара за исхрану
похађају наставу код наручиоца, односно у овој школи, за коју
финансијска средства од родитења и локалне самоуправе – у складу
2021.г., а налази се на економској класификацији 472300.
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2. ПРЕДМЕТ И ВРСТА ПОСТУПКА Предмет набавке су „добра – храна за
ученике“ подељена у три партије, која ће се спровести у поступку прикупљања
понуда.
Ознака из Општег речника набавке: 15000000- храна, пиће и сродни производи.
партија 1 – 15810000 – пекарски производи,
партија 2 – 15800000- намирнице и други прехрамбени производи,
партија 3 – 55524000-9 – услуге достављања припремљених оброка у школе.
3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ Јавне набавке „добра-храна за ученике“ у укупном
износу 3.500,000,00 динара, без ПДВ-а., на бази потреба по ученику из предходне
године ( оквирно: укупно 200 ужина за ученике од 1. до 8. разреда /88 регресираних и
112 плативих ученика/ и оквирно: 25 ученика у првом полугодишту (8+17) и 50 за
почетак нове школске године од 1.9.2021.г., ручкова за ученике у продуженом боравку
– по радном дану) и на основу испитивања цена на тржишту. Цена ужине за 2020.
годину ће износити 1.000,00 динара месечно (дневна цена је око 50,00 динара), док је
цена за боравак (трошкови искхране) 6.000,00 динара.
Процењена вредност јавне набавке је усвојена по сугестији „Кухињског одбора“
формираног од чланова запослених у школи (Годишњи план рада школе за школску
2020/21.годину) који су у могућности да непосредно прате утрошак, потребе и општи
утисак ученика везано за понуду исхране у школи.
3а. ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
 Јагода Стефањеско, председник комисије, секретар школе
 Светлана Банч, члан, наставник разредне наставе
 Весна Цвејић, члан, сервирка.
4. КОНСТАТУЈЕ СЕ да се средства за Јавну набавку „добра-храна за ученике“
предвиђају у финансијском плану за 2021.године, као и сваке године, с тим што се за
коришћење услуге продуженог боравка за први и други разред признаје и трошак за

ученике „треће дете“ и „социјално угрожени ученици“ а по одобрењу локалне
самоуправе (Правилник о начину регресирања трошкова боравкаи ужине у
предшколској установи у основној школи „Службени лист Града Зрењанина“ бр.
22/2015) и уплата родитеља на месечном нивоу.
5. ОКВИРНИ РОКОВИ
- рок за достављање понуда је 10 дана од дана када су јавни позив и конкурсна
документација објављени;
- отварање понуда обавиће се у дану истека рока за подношење понуда;
- извештај о стручној оцени понуда биће донет у истог дана кад и отварање
понуде;
- образложена Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 3
дана од дана отварања понуда и објављена на Порталу ЈН;
- закључење Уговора је по истеку рока за подношење Захтева за заштиту
права,односно у року у ком је Наручиоц позвао понуђача за закључење уговора, осим
уколико је случај подношења само једне уредне и благовремен понуде за поједину
партију.
6. Јавну набавку „добра-храна за ученике“ спроводи и објављује овлашћено
лице секретар/правник школе Јагода Стефањеско.
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