
ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова бр. 17. 

34 000 Крагујевац 

Дел.бр. 01-__490______   од 27.05.2020. године 

Јавна набавка број: 1.1.3/20 

 

На основу члана 53. и члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), доносим следећу: 

О Д Л У К У 

о покретању поступка за јавну набавку мале вредности 

I 

Предмет набавке 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ покреће поступак јавне набавке мале вредности, за набавку 

добара-намирнице за припремање хране 

Ознака и назив из Општег речника набавки:15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи. 

 

II 

Процењена вредност набавке 

Укупна вредност набавке из тачке I ове Одлуке процењује се на 2.640.000,00 динара. Процењена 

вредност по партијама: 

Партија бр. 1. – пециво _________________________       1100.000,00 

Партија бр. 2. - намирнице широке потрошње______    650.000,00 

Партија бр. 3 - месо и сухомеснати производи _____     240.000,00 

Партија бр. 4 - млеко и млечни производи_________     130.000,00 

Партија бр. 5 - свеже воће и поврће_______________     140.000,00 

Партија бр. 6 -Риба _____________________________   150.000,00 

 

 

III 

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке 

Након доношења ове Одлуке, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ће бити 

објављени на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки у року од 5 дана. Рок за 

подношење понуда износи 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Отварање 

понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. Комисија за 

јавне набавке дужна је да у року од 5 дана састави писани Извештај о стручној оцени понуда. На 

основу извештаја о стручној оцени понуда, директор доноси Одлуку о додели Уговора о јавној 

набавци, у року од 10 дана од дана отварања понуда. Директор закључује Уговор о јавној набавци, са 

понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за 

заштиту права. 

IV 

Критеријуми за оцену понуда 

Избор најповољније понуде обавиће се на основу критеријума: најнижа понуђена цена. 

V 

Реализација уговора 

За реализацију и праћење реализације уговора одговоран је директор. 
Потврђујем:  

1. Да је јавна набавка предвиђена Планом набавки број 02-1/033 од 17.01.2020. године позиција 1.1.3 

2. Да су за ту набавку предвиђена средства у Финансијском плану  број 01-16/ од 16.01.2020. године. 

 

 

ДИРЕКТОР 

Мр Слободан Б. Живановић 

___________________________ 

 



 

 

 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинов бр. 17. 

34 000 Крагујевац 

Дел.бр: 01-___491_______  од  27.05. 2020. године 
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На основу члана 39.став 4. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12,14/2015 и 68/2015), доносим следеће: 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности 

 

 

 

I 

Предмет набавке 

Директор OШ „Трећи крагујевачки батаљон“ је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, за набавку добара: намирнице за припремање хране. 

Ознака и назив из Општег речника набавки: 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи. 

 

 

II 

Образовање Комисије за јавну набавку 

 

За спровођење предметне јавне набавке именује се Комисија за јавне набавке: 

1. Сузана Милутиновић, дипломирани економиста, председник 

2. Светлана Марковић, куварица, члан 

3. Владимир Гавриловић, шеф рачуноводства, члан  

4. Катарина Подгорац, дипломирани правник, члан 

5. Марија Томашевић, административни радник , члан 

 

 

III 

Овлашћења, дужности и задаци Комисије за јавне набавке 

 

Комисија за јавне набавке дужна је да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о 

покретању посупка и одговорна  је за законитост спровођења поступка. 

Комисија за јавне набавке: 

1. припрема конкурсну документацију, огласе увези са јавном набавком, измене или допуне 

конкурсне информације, додатне информацје или објашњења у вези са припремањем понуда; 

2. отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде; 

3. сачињава писани извештај о стручној оцени понуда; 

4. припрема предлог одлуке о додели уговора (обустави поступка) јавне набавке; 

5. одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права; 

6. предузима друге радње у поступку јавне набавке. 

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Комисија за јавне набавке. 



 

 

 

 

IV 

Рокови за извршење задатака у поступку јавне набавке 

 

Комисија за јавне набавке је дужна да: припреми и објави Позив за подношење понуда и Конкурсну 

документацију на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки, у року од 5 дана, од дана 

доношења Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности. Рок за подношење понуда 

износи осам дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације. 

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана. 

Комисија за јавне набавке дужна је да у року од 5 дана састави писани Извештај о стручној оцени 

понуда. На основу извештаја о стручној оцени понуда, директор доноси Одлуку о додели Уговора о 

јавној набавци, у року од 10 дана од дана отварања понуда. Директор закључује Уговор о јавној 

набавци, са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење 

Захтева за заштиту права.  

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Мр Слободан Б. Живановић 

 

 

                                                           _____________________________ 
 

 

 

 

Достављено: 

- Сузана Милутиновић, председник,_______________________ 

- Светлана Марковић, члан,____________________________ 

- Владимир Гавриловић, члан,_____________________________ 

- Катарина Подгорац, члан _________________________ 

- Марија Томашевић, члан ________________________ 

- архиви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинов бр. 17. 

34 000 Крагујевац 

Дел.бр. 01-___492_______ од  27.05.2020. године 

                                                                                               Јавна набавка број:1.1.3/20 

 

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

 

На основу чл.54. сатв 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту Закон) и Решења о образовању комисије за јавну набавку намирница за 

припремање хране број 1.1.3 од 27.05.2020. године, а у вези са чланом 29. Закона, чланови комисије 

за предметну јавну набавку овом изјавом потврђују следеће: 

 да не постоји однос између чланова комисије и потенцијалних понуђача / подносилаца пријава 

који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке; 

 да чланови комисије, или са њима  повезна лица не учествују у управљању потенцијалних 

понуђача / подносиоца пријава; 

 да чланови комисије или са њима повезана лица не поседују више од 1% удела, односно акција 

потенцијалних понуђача / подносиоца пријава; 

 да чланови комисије или са њима повезана лица нису запослени или радно ангажовани код 

потенцијалних понуђача / подносиоца пријава или са њима пословно повезани. 

 

Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чланом 3. став 11. Закона, сматрају се: 

супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у првој линији, крвни сродници у побочној 

линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другого степена сродства, 

усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су 

повезана у смислу закона који уређује порез на добит правних лица. 

 

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

 

Р. Бр. Име и презиме Потпис 

1. Сузана Милутиновић, председник 
 

2. Светлана Марковић, члан 
 

3. Владимир Гавриловић , члан 
 

4. Катарина Подгорац, члан 
 

5. Марија Томашевић,члан 
 

 


