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На основу члана 108 а у вези са чланом 80. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник РС“, бр. 
124/12) , а након спроведеног поступка јавне набавке отвореног поступка-  добара-снабдевање намирница 
за школску кухињу и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.37-4/27 од 26.03.2014.године                                             
 
                         
                                                           ОШ „ ЈОЖЕФ АТИЛА“ 
                                                           21000 НОВИ САД 
                                                           ШАРПЛАНИНСКА БР. 28  је донео 
 
 

ОДЛУКУ 
 

Да је за ЈНОП бр.4/14-добара- снабдевање намирница за школску кухињу изабрала следећег понуђача: 
 

1. Врста поступка : отворени поступак 
2. Подаци о наручиоцу: ОШ „Јожеф Атила“, Нови Сад, Шарпланинска бр. 28 
3.   Предмет и број јавне набавке: „ СНАБДЕВАЊЕ  НАМИРНИЦАМА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  “ - 

ЈНМВ бр.4/14 
3. Назив, односно име понуђача који је изабран: 

 
«ПЕКАРА ЗОКА НС»  ДОО, Футог ,Реље Савић бр.4 

 
      4.  Критеријум :најнижа понуђена цена 

 
Образложење 

 
На основу Извештаја комисије о стручној оцени бр.37-4/27 од 26.03.2014.године, донета је одлука као што 
стоји у диспозитиву. 

 
 

Поука о правном леку: Понуђач који није задовољан одлуком  може поднети у  року десет дана 
од дана пријема одлуке захтев за заштиту права.Захтев за заштиту права подноси се непосредно, 
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.Примерак захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки , најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права.Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.Ако је захтев за заштиту 
права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити 
трошкове настале по основу заштите права.Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац 
захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 
 

 
 
 
         Директор ОШ“Јожеф Атила“ 

          Драган Утржан  

Дел. Бр. 37-4-1/27-1 

Датум: 04.04.2014. 


