
ОШ „2.октобар“ Зрењанин 
ул. Марка Орешковића 48 
Број: 1-16/20 
Дана: 7.2.2020.г. 
 

На основу члана 108. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени 
понуда у  поступку јавне набавке  мале вредности у ОШ „2.октобар“ у Зрењанину 
са предлогом за доделу уговора, бр.1-15/20 од 6.2.2020. године,  директорка 
наручиоца ОШ „2.октобар“ Зрењанин дана 7.2.2020.г. доноси: 

 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
у поступку ЈНМВ бр.1.1.1/2020 

( партија I ) 
 

 Уговор се додељује понуђачу  ДОО "ЗЛАТНИ КЛАС СЕНИОР", 
Зрењанин, ул Др. Тихомира Остојића бб, чија је понуда за испоруку пекарских 
производа (шифра из општег речника ЈН 15810000),  са најнижом понуђеном ценом.  

 

О б р а з л о ж е н ј е 
 

Одлуком број 1-1/20 од 29.1.2020.г., наручилац је покренуо поступак јавне 

набавке мале вредности под бројем 1.1.1/2020, ради набавке добара-хране за 

ученике са укупно процењеном вредношћу 3.200.000,00 рсд, који је обликован у 

три партије: 

 партија I– 15810000- пекарски производи 

 партија II– 15800000 – намирнице и други прехрамбени производи 

 партија III -  15100000 - месо и месни производи. 
 

 По објављеном Позиву и Конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки www.портал.ујн.гов.рс и на интернет страници наручиоца 
www.ос2октобар.еду.рс дана 29.1.2020.г., на адресу наручиоца је благовремено 
пристигло три  понуде за партију I, односно за набавку пекарских производа, и то: 

 
табела А 

Редни 
број 

Број под којим је 
понуда заведена  

Назив и седиште понуђача Датум 
пријема  

Час 
пријема  

1.  1-14/20 ДОО „ТРИВИТ“ Бечеј, ул. 
Индустријска бб      

6.2.2020. 11,55 

2. 1-13/20 Доо „Златни клас сениор“ Зрењанин 

Ул. Др. Тихомира Остојића бб 

6.2.2020. 11,30 

3. 1-11/20 СЗТР ЛИДИЈА Зр1 Зрењанин 

Хуњади Јаноша 92 

6.2.2020. 9,30 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/


 Отварање понуда је обављено 6.2.2020.г. у заказаном термину за партију I, у 
присуству свих чланова комисије наручиоца и овлашћеног лица понуђача под 
редним бројем 1.  у табели А. 
 У складу са законским одредбама, комисија за јавне набавке је извршила 
стручну оцену пристиглих понуда, а предходно је констатовано да је иста 
благовремена.  
 Приликом оцене понуде утврђено је следеће чињенично стање приказано у 
доњој табели Б. 
 
 табела Б 

Редни  

број  

Понуђач Пнуђена цена 

без ПДВ-а 

Понуђена  

цена са ПДВ-ом 

Рок 

важења 

понуде 

1. ДОО „ТРИВИТ“ Бечеј, 
ул. Индустријска бб      

1.366.740,00 1.534.694,00   30 

дана 

2. Доо „Златни клас 

сениор“ Зрењанин 
Ул. Др. Тихомира 

Остојића бб 

1.150.257,70 1.295.317,47 60 

Дана 

3. СЗТР ЛИДИЈА Зр1 

Зрењанин 

Хуњади Јаноша 92 

1.208.348,48 1.357.350,00 120 

дана 

 
 Закључак комисије:  
 

 Ранг листа по критеријуму „најнижа понуђена цена“ - прихватљивих понуда:  
Доо „Златни клас сениор“ Зрењанин, Ул. Др. Тихомира Остојића бб, чији је 
директор и законски заступник Ћазим Хоџај.            
  
 У складу са закључком комисије за ЈНМВ бр.1-8/20, донета је одлука као у 
изреци. 
 Одлука се објављује на порталу јавних набавки www.портал.ујн.гов.рс и на 
интернет страници наручиоца www.ос2октобар.еду.рс.  
 
 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке понуђач може  поднети Захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора, на Порталу јавних 
набавки. Захтев за заштиту права  подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.   
 

 
                                                                            Директорка ОШ „2. октобар“ Зрењанин 

 
 

      Сања Гербеш 
          

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/
http://www.os2oktobar.edu.rs/

