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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), на основу Извештаја о стручној оцени понуда и Комисије формиране 
решењем бр. 151-7/64 oд 11.6.2019. године, за јавну набавку 7/2019, директор доноси: 

 
ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Оквирни споразум о јавној набавци бр. 7/2019 "Снабдевање намирницама за школску кухињу за 
школску 2019/20" закључује се са групом понуђача: "Master trade" д.о.о.,ул. Дунавска бр. 10, Нови 
Сад и "Пекара Зока НС" д.о.о.,ул. Кнеза Властимира бр.31, Нови Сад, односно са понуђачем   
"Master trade" д.о.о.,ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад као носиоцем посла по Уговору о заједничком 
извршењу јавне набавке бр. 7/2019, у износу од 6.125.000,00 динара без ПДВ на основу понуде бр. 
10-2019 од 22.7.2019. године. 
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у 
року од три дана од дана доношења.  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Назив јавне набавке: Снабдевање намирницама за школску кухињу за школску 2019/20 

Врста поступка јавне 
набавке:   

Отворени поступак  

Намена поступка  
Отворени поступак спроводи се ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем на период од 1(једне ) године 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: 

 
 
 
 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Снабдевање намирницама за школску кухињу 
за школску 2019/20 

Укупна процењена вредност јавне набавке (без 
ПДВ-а) 

6.125.000,00  РСД 

Вредност оквирног споразума о  јавној набавци 
(без ПДВ-а): 

6.125.000,00  РСД 

Вредност оквирног споразума о јавној набавци 
(са ПДВ-ом): 7.350.000,00 РСД 

 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА „JOЖЕФ АТИЛА“ 

Адреса: ШАРПЛАНИНСКА 28, НОВИ САД 

Место: 21000 НОВИ САД 

Број: 151-7.83/19 

Датум: 29.7.2019. 

Добра х 
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3) Основни подаци о понуђачима: 

4) Стручна оцена понуда 

5)  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда: Нема одбијених понуда. 

6) Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена 

7) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Најнижа понуђена цена 

Ред.бр. Назив и место понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1 

Заједничка понуда: 
1. "Master trade" д.о.о.,  

             ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад 
2. "Пекара Зока НС" д.о.о.,  

ул. Кнеза Властимира бр.10, Нови Сад 

37.482,90  РСД 

 
Напомена: Укупна понуђена цена служи као основа за оцењивање понуде, а оквирни 
споразум се закључује на вредност до 6.125.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности оквирног споразума, а најдуже на 
период до 1 (једне) године од дана закључења оквирног споразума. 

8) Предлог комисије за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума о јавној 
набавци: 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. 7/2019 "Снабдевање намирницама 
за школску кухињу за школску 2019/20" предлаже Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. 
Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума у износу до 
6.125.000,00 РСД без ПДВ-а са групом понуђача: 

               Благовремене понуде 

Ред.
бр. 

Број понуде Назив и адреса понуђача ПИБ 

1. 10-2019 

Заједничка понуда: 
1. "Master trade" д.о.о.,  

             ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад 
2. "Пекара Зока НС" д.о.о.,  

ул. Кнеза Властимира бр.10, Нови Сад 

103030987 
 
103829995 

 
Неблаговремене понуде 

 
Нема 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Понуђач 
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Износ понуде 
без ПДВ-а 

937 

Заједничка понуда: 
1. "Master trade" д.о.о.,  

             ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад 
2. "Пекара Зока НС" д.о.о.,  

ул. Кнеза Властимира бр.10, Нови 
Сад 

да да 37.482,90  РСД 
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"Master trade" д.о.о.,ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад и "Пекара Зока НС" д.о.о.,ул. Кнеза 
Властимира бр.31, односно са понуђачем   "Master trade" д.о.о.,ул. Дунавска бр. 10, Нови Сад, 
као носиоцем посла, по Уговору о заједничком извршењу јавне набавке бр. 10-2019, чија 
понуда је оцењена као одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 37.482,90  
динара без ПДВ-а. 

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 
Упутство о правном средству:  
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се 
поднети у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 
 

 
ДИРЕКТОР 

 
_________________________ 

 
Драган Утржан 

 
 

 


