
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД 
ШАРПЛАНИНСКА 28 

Број: 37-4/42 

Датум: 24.06.2014. 

Тел: 021/505-141 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр.124/2012)  
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД 
          ШАРПЛАНИНСКА 28 

о б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ   

  ЈНОП 4/2014- ДОБРА – СНАБДЕВАЊЕ НАМИРНИЦАМА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 

 

Наручилац: 
ОШ “Јожеф Атила” 
Шарпланинска 28, Нови Сад 
ПИБ: 100713932 
МАТ.БРОЈ: 08066787 
Интернет страница: www.jatila.edu.rs 
e-mail:jatila.edu@gmail.com   
Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Добра 

Предмет јавне набавке:Закључење уговора за снабдевање намирницама за школску кухињу 
Назив и ознака из општег речника: снабдевање намирницама за школску кухињу 

шифра 15100000 – производи животињског порекла , месо и месни производи 

шифра 15220000 – смрзнута риба и риба у конзерви 

шифра 15241000 – панирана риба и риба у конзерви 

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи 

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти 

шифра 15500000 – млечни производи 

шифра 15610000 – млинарски производи 

шифра 15800000-   разни прехрамбени производи 

 
Уговорена вредност: 5.818.203,66 динара 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: Примљено је три понуде 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Највиша понуђена цена без пдв-а – 7.918.365,20 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв-а -  5.818.203,66 динара 

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Највиша понуђена цена без пдв-а –  5.818.203,66 динара 

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  5.818.203,66 динара  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.06.2014. 

Датум закључења уговора: 20.06.2014. 

Подаци о добављачу:  „ПЕКАРА ЗОКА НС“ ДОО, Реље Савић бр.4, Футог,063/504-046,матични број 20030569 

у заједничкој понуди са „МАСТЕР ТРАДЕ“ДОО, Дунавска бр.10, матични број: 08794634 

Период важења уговора: на годину дана од дана потписивања уговора 

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности 

 

Комисија за јавне набавке  

 

 

 

 



 

 


