
Наручилац: Основна школа "Бранко Крсмановић" 

Адреса: Сикирица,35256 

Место: Сикирица 

Матични број: 07116004 

ПИБ: 100876206 

Дел.бр. 502 

Датум: 06.07.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља: 

 

ОДЛУКА  

о додели уговора 

За јавну набавку мале вредности, набавка добра-ђачка ужина- за школску 

2020/2021.годину за ОШ" Бранко Крсмановић" Сикирица" се додељује понуђачу, 

„CENTREX PN GROUP“ DOO, Параћин 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац Основна школа "Бранко Крсмановић" из Сикирице дана 25.06.2020.године 

дел.број 463, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка 

добра- ђачке ужине за школску 2020/2021. годину, бр.4/2020. 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на  сајту школе. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању понуда 

број 500  од 03.07.2020.године Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда, датој у Извештају број  500/1 од  03.07.2020.године. 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће: 

 

. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 

 

2. Подаци о јавној набавци: 

- предмет јавне набавке и ознака из општег речника: 15000000-храна, пиће, дуван и сродни 

производи 

- редни број јавне набавке: 4/2020 

- процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):  1.500.000,00 динара 

- процењена вредност јавне набавке ( са ПДВ-ом): 1.650.000,00 динара 

 

3. Укупан број приспелих понуда: 2 

 

4. Благовремене понуде: до 03.07.2020.године до 10,00 часова на адресу наручиоца, 

пристигле су 2  понуде: 

 

1.“ CENTREX PN GROUP“ DOO, Параћин, дел.бр.  498 од 03.07.2020. године у 9,45 часова 

са укупном ценом свих производа у износу од 1.348,73 динара без пдв-а, односно 1.605,00 

динара са пдв-ом. 

 



2. Пекара"Клас" из Витошевца дел.број 499 од 03.07.2020. године у 9,50 часова  са укупном 

ценом свих производа у износу од 1.557,00 динара. Понуђач није у систему пдв-а. 

 

5. Неблаговремених понуда није било. 

 

6. Критеријум за оцењивање понуда је : Најнижа понуђена цена 

 

7.Након спроведеног поступка прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила преглед 

понуда и констатовала да је понуда “ CENTREX PN GROUP“ DOO, Параћин у складу са 

траженом конкурсном документацијом дел. бр. 466 од 25.06.2020. године. 

- Коначна ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

 

8. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

         Комисија образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, на 

основу примљених понуда, предлаже да се за предметну јавну набавку мале вредности 

уговор додели  понуђачу, “ CENTREX PN GROUP“ DOO, Параћин са укупном ценом 

свих производа у износу од 1.348,73  динара без пдв-а односно са ценом од 1.605,00 динара 

са пдв-ом. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може  поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од пријема исте. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки  и на интернет страници 

школе у року од 3 дана од дана доношења. 

 

 

 

Одговорно лице 

директор школе 

__________________ 

Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед. 

 

 

понуђач Укупна цена свих понуђених производа 

1. CENTREX PN GROUP“ DOO, 

Параћин, дел.бр.498 од 

03.07.2020.године 

   1.348,73 динара без пдв-а 

   1.605,00  динара са пдв-ом 

2. Пекара "Клас" Витошевац, 

дел.бр.499 од 03.07.2020. године 

   1.557,00 динара. 

  Понуђач није у систему пдв-а.  


