
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА“ 
Број:  840/2020 
Датум: 24.07.2020.године 
Карађорђева 122 
В а љ е в о 
Тел: 014/226-085 
 
 На основу члана 108. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015), директор „Прве основне школе“ Ваљево, дана 24.07.2020.године доноси  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
 Додељује се уговор за јавну набавку у  поступку јавне набавке мале вредности - услуге-
припремање и дистрибуција доручка и ручка за ученике продуженог боравка и целодневне 
наставе  за школску 2020/2021.годину, понуђачу ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“ из Ваљева. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком директора  „Прве основне школе“ Ваљево, број 755/2020  од  29.06.2020.год. 
покренут је поступак јавне набавке услуга мале вредности. Истовремено са доношењем одлуке 
донето је и решење о образовању Комисије за јавну набаку (у даљем тексту: Комисија), број 
755/1/2020 oд 29.06.2020.године. 
 Предмет јавне набавке су услуге-припремање и дистрибуција доручка и ручка за 
ученике продуженог боравка и целодневне наставе, ЈН бр. 2/2020. 
 Средства за плаћање предметне јавне набавке обезбеђена су из родитељског динара за 
ваннаставне активности, на терет конта 423911 и предвиђена су планом јавних набавки за 
2020.годину у укупном износу од 5.000.000,00 динара без  ПДВ-а. 
 Процењена вредност јавне набавке је 5.000.000,00 динара без  ПДВ-а.  
У складу са чланом 32. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (у даљем тексту: ЗЈН), позив за 
подношење понуда са конкурсном документацијом наручилац је објавио на Потралу јавних 
набавки и интернет страници Прве основне школе. 
  У року за подношење понуда, односно до 24.07.2020.г. до 11,00 часова приспела је 
понуда понуђача: ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  Ваљево. заведена у писарници наручиоца под 
бр. 831/2020 од 22.07.2020.године. 
 Јавно отварање понуда спроведено је 24.07.2020.године  у 12,00 часова у просторијама 
наручиоца, у присуству чланова комисије. О поступку отварања понуда вођен је записник у 
складу са чланом 104 ЗЈН. 
             Након јавног отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену понуда и оценила:  
да је понуда број 831/2020 од 22.07.2020.године, понуђача ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  
Ваљево, са  понуђеном ценом од  3.935.520,00  без ПДВ-а динара прихватљива.  
              Чланом 107. став 3. ЗЈН прописано је да наручилац доноси Одлуку о додели уговора, 
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 
           Ставом 3. истог члана прописано је да наручилац може доделити уговор понуђачу 
чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако 
није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.  

Чланом 112. став 2. тачка 5. истог закона прописано је да наручилац може и пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета 
само једна прихватљива понуда. 

Комисија предлаже директору  „Прве основне школе“ Ваљево да донесе Одлуку којом 
се уговор о јавној набавци додељује понуђачу ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  из Ваљева и да 
након доношења Одлуке закључи уговор са изабраним понуђачем, с обзиром да су се у смислу 
члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН стекли законски услови за закључење уговора о јавној набавци. 
 Директор  „Прве основне школе“ Ваљево прихватио је предлог Комисије и сходно 
члану 108. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa донео Одлуку којом се уговор о јавној набавци додељује 
понуђачу ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  из Ваљева. 
 

                                  Директор 
                                               _____________________

                               Милева Мојић 
 

                                


