
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и 

Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку,  бр. 171/2015 од 14. априла 2015. 

године,  доносим 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 01/2015 ужина и 

храна за децу у 2015. години-формирану по партијама 

 

 Уговори се додељују следећим  понуђачима; 

за партију 1 – ужина за децу у полудневном боравку СЗР пекара ''Јулчи'' Ловћенац, 

Ивана Милутиновића б.б., бр. понуде  07/2015  од 06.04.2015., заведене код наручиоца под 

дел. бр. 159/2015 од  06.04.2015.; 

за партију 2 – хлеб и пециво , боравку СЗР пекара ''Јулчи'' Ловћенац, Ивана 

Милутиновића б.б., бр. понуде  08/2015  од 06.04.2015., заведене код наручиоца под бр. 

159/2015  од 06.04.2015.; 

за партију 3 – месо и прерађевине од меса И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113, 

понуда бр. 143/4-15 од 03.04.2015., заведена код наручиоца под дел. бр. 156 /2015 од 

06.04.2015.; 

за партију 4 – млеко и млечни производи СЗТР ''Атина плус'' Србобран, Новосадска 11, 

понуда бр.01-4 од 06.04.2015. заведена код наручиоца под дел. бр. 157/2015 од 06.04.2015.; 

за партију 5 – воће и поврће СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића бр 26,  понуда бр. 

без броја  од 06.04.2015., заведена код наручиоца под дел. бр. 154/2015 од 06.04.2015.;и 

за партију 6 – остали прехрамбени производи ''Тривит'' доо Бечеј, Индустријска бб  , 

понуда бр. 6/2015 од 06.04.2015., заведена код наручиоца под дел. бр. 161/2015 од 06.04.2015. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Наручилац је дана 23. марта 2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавна 

набавке број 01/2015 ужина и храна за децу у 2015. години, под дел. бр. 124/2015. 

 Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана  26. марта 2015. године. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број 162/2015 од 06. априла 2015. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 171/2015 од 14. априла 2015. године. 

 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА СРБОБРАН 
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ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
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21480 Србобран, Ј. Поповића 9 
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www.radost.rs 
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Србобран,  15. априла  2015. год. 

Број:   175  / 2015 

ПИБ 101867579 
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 Да је предмет јавне набавке ужина и храна за децу у 2015. години , а процењена 

вредност јавне набавке 2.900.000.- динара без обрачунатог ПДВ-а, назив и ознака из општег 

речника набавки ОРН 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи. 

 Предметна јавна набавка је формирана по партијама и то: 

Партија 1- ужина за децу полудневног боравка ОРН 15813000 – храна за доручак; 

Партија 2 – хлеб и пециво ОРН 15810000 – хлебни производи, свежа пецива и колачи; 

Партија 3 – месо и прерађевине од меса ОРН 15100000 – производи животињског порекла, месо 

и месни производи; 

Партија 4 – мелеко и млечни производи ОРН 15500000 – млечни производи; 

Партија 5 – воће и поврће ОРН 15300000 воће, поврће и сродни производи; и 

Партија 6 – остали прехрамбени производи – ОРН 15800000 – разни прехрамбени производи,  

а процењене вредности по партијама (без обрачунатог ПДВ-а) су: 

 партија 1 – 1.800.000.- динара, 

партија 2 – 245.000.- динара, 

партија 3 – 280.000.- динара, 

партија 4 – 46.000.- динара, 

партија 5 – 73.000,оо динара, и 

партија 6 – 456.000.- динара,  

што је укупно 2.900.000.- (словима: двамилионадеветстотинахиљададинара). 

Да су подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

Јавна набавка 01/2015, предмет набавке су добра – храна и ужина за децу у 2015. 

години, где су планирана средства за набавку 2.900.000.- динара без обрачунатог ПДВ-а, са 

конта 426822, 426823 и 472000, чија је процењена вредност 2.900.000.- динара на годишњем 

нивоу, предвиђени поступак за спровођење јавне набавке је јавна набавка мале вредности где је 

покретање поступка предвиђено у марту 2015., закључење уговора у априлу 2015. године а 

реализација уговора до истека годину дана од закључења уговора, односно до истека рока на 

који су уговори потписани. Набавка се покреће ради обезбеђења исхране деце у полудневном и 

целодневном боравку у Установи а процењена вредност утврђена је на основу досадашњњих 

искустава. 

Да нема одступања од плана набавки. 

Да се примењује поступак јавне набавке мале вредности сагласно члану 39. став 1. ЗЈН 

(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) јер процењена вредност укупно за све партије не прелази 

лимитирани износ од 3.000.000.- динара без обрачунатог ПДВ-а. 

Да је у поступку јавне набавке учествовало осам (8) понуђача, и то: 

 

Р. 

бр. 

Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

1.    СЗТР ''Атина плус'' Србобран, Новосадска 

11 

      

2.    СТР ''Игнис'' Србобран, Ј. Поповића 26       

3.    ПР ''Код чика Лазе'' Србобран, 19. октобра 

60 

      

4.    ИМ ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113       

5.    ''АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ'' доо,  

Бегаљица, Бориса Кидрича 1 

      

6.    СЗР ''Јулчи'' Ловћенац, И. Милутиновића бб       

7.    СЗР ''ХИТ ПЕКАРА'' Србобран, Змај 

Јовина 5 

      

8.    ''ТРИВИТ'' доо Бечеј, Индустријска бб       

 
 

 Да су уочени следећи недостатци у понудама: 

1) У понуди ''АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ'' доо из Бегаљице уочен је недостатак у партији 

2 - хлеб и пециво -  није оверен и парафиран модел уговора. Ово не може бити разлог за 
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одбијање понуде, јер је понуђач у образцу понуде за ову партију уредно попунио све елементе 

понуде из које су видљиви и елементи модела уговора за ову партију за коју понуђач 

конкурише. 

''Стварну садржину понуде, у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН, 

представљају сви релевантни подаци у једној понуди као целини, без обзира на то у ком су делу 

те понуде наведени. Самим тим, уколико је у било ком делу понуде (нпр. образац понуде, модел 

уговора итд.) садржан податак који је конкурсном документацијом захтевао наручилац, 

понуда не може бити одбијена због битних недостатака као неприхватљива у смислу 

цитираних одредби ЗЈН.'' 

 Став Комисије за заштиту права понуђача са 4. Опште седнице од 16.04.2014. (чл. 

106. став 1. тачка 5.) ЗЈН/2012. Став је доступан на сајту Комисије за заштиту права 

понуђача www.kjn.gov.rs. 

2) У понуди бр. 160/2015 ''Хит пекаре плус'' из Србобрана, у моделу уговора за партију 

1-ужина за децу полудневног боравка,  у члану 1. нису попуњена поља која је понуђач дужан да 

попуни, али су елементи уговора видљиви из образца понуде, те се и на овај случај примењује 

став Комисије за заштиту права понуђача, као и из тачке 1). 

3) У понуди бр. 154/2015 ''Игнис'' Србобран, понуђач није у моделу уговора раздвојио 

партије 5 и 6, и није попунио модел уговора у заглављу и члановима 2. и 6. На овај недостатак 

такође се примењује став Комисије за заштиту права понуђача, као и из тачака 1) и 2). 

Комисија је мишљења да ове понуде не могу бити одбијене као неприхватљиве 

узимајући у обзир цитирани Став Комисије за заштиту права понуђача са 4. Опште седнице од 

16. априла 2014. године. 

 Да су одбијене следеће понуде као неприхватљиве а из  разлога: 

Понуда која је сагласно члану 107. став 1. а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН 

неприхватљива је понуда ''Тривит'' доо Бечеј, за партију 5, јер прелази износ процењене 

вредности јавне набавке, која је лимитирана на 73.000,оо динара, а понуда понуђача ''Тривит'' 

доо Бечеј износи 76.466,оо динара. Из истог разлога неприхватљива је и понуда СЗТР ''Атина 

плус'' из Србобрана за партију 5, јер је њихова понуда већа од лимитиране и износи 84.179,55 

динара. 

Да су остале чињенице битне за ову јавну набавку: 

Комисија за јавну набавку је детаљним прегледом понуда уочила да су понуђене цене 

СЗР пекаре ''Јулчи'' из Ловћенца за партије 1 и 2 знатно ниже од понуђених цена осталих 

понуђача. Како ове понуде не би биле одбијене због ''неуобичајено ниске цене'' Комисија је 

својим Захтевом за референтном листом и додатним информацијама везаним за понуде у 

партијама 1 и 2 дел. бр. 165/2015 од 07.04.2015.  од  СЗР пекаре ''Јулчи'' из Ловћенца затражила  

додатне информације како би ваљано могла да изврши стручну оцену понуда за поменуте 

партије. 

СЗР пекара ''Јулчи'' из Ловћенца доставила је тражене информације благовремено 

својим дописом бр. 168/2015 од 09.04.2015. године путем факса, односно поштом препоручено 

на адресу Наручиоца, тако да је Комисија за јавну набавку прихватила ове понуде и уврстила 

их у ранг листу прихватљивих понуда. 

Критеријум за доделу уговора био је ''најнижа понуђена цена''. 

 Да је утврђена следећа ранг листа прихватљивих понуда применом поменутог 

критеријума, и то: 

 
Партија 1- ужина за децу полудневног боравка 

 

Р. 

бр.  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена без ПДВ-а 

1.   СЗР пекара ''Јулчи'' Ловћенац, И. Милутиновића бб   931.260,оо 

2.    ПР ''Код чика Лазе'' Србобран, 19. октобра 60   1.243.624,8о 

3.    ''АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ'' доо, Бегаљица, Бориса Кидрича 1   1.243.737,оо 

4.    СЗР ''ХИТ ПЕКАРА ПЛУС'' Србобран, Змај Јовина 5   1.356.498,оо 
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Партија 2 – хлеб и пециво 

 

Р.  

бр. 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 

Понуђена цена без ПДВ-а 

 

1.   СЗР пекара ''Јулчи'' Ловћенац, И. Милутиновића бб   93.100,оо 

2.     ''АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ'' доо, Бегаљица, Бориса Кидрича 1   111.730,оо 

3.     ПР ''Код чика Лазе'' Србобран, 19. октобра 60   142.274,оо 

4.   СЗР ''ХИТ ПЕКАРА ПЛУС'' Србобран, Змај Јовина 5   164.082,оо 

 

Партија 3 – месо и прерађевине од меса 

 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена без ПДВ-а 

1.    И.М. ''Матић'' доо Нови Сад, Клисански пут 113   226.474,94 

2.        

3.        

 

Партија 4 – мелеко и млечни производи 

 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена без ПДВ-а 

1.     СЗТР ''Атина плус'' Србобран, Новосадска 11   44.737,3о 

2.        

3.        

 

Партија 5 – воће и поврће 

 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена без ПДВ-а 

1.   СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26   72.590,9о 

2.    

 

Партија 6 –остали прехрамбени производи 

 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Понуђена цена без ПДВ-а 

1.    ''ТРИВИТ'' доо Бечеј, Индустријска бб 291.224,оо 

2.  СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26 297.422,32 

3.  СЗТР ''Атина плус'' Србобран, Новосадска 11 311.558,55 

 

 Комисија за јавну набавку констатује да су најповољније понуде понуђача, узевши у 

обзир критеријум ''најнижа понуђена цена'', следеће понуде,  за које предлаже Наручиоцу-

директору Установе  да се њима доделе уговори: 

 

за партију 1 – ужина за децу у полудневном боравку СЗР Пекара ''Јулчи'' Ловћенац, И. 

Милутиновића б.б., 

за партију 2 – хлеб и пециво СЗР Пекара ''Јулчи'' Ловћенац, И. Милутиновића б.б., 

за партију 3 – месо и прерађевине од меса И.М. ''Матић'' Нови Сад, Клисански пут 113, 

за партију 4 – млеко и млечни производи СЗТР ''Атина плус'' Србобран, Новосадска 11, 

за партију 5 – воће и поврће СТР ''Игнис'' Србобран, Јована Поповића 26, и 

за партију 6 – остали прехрамбени производи ''Тривит'' доо Бечеј, Индустријска бб. 

 

Наручилац је прихватио предлог комисије за предметну  јавну набавку и донео одлуку 

као у диспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 

 

 
ДОСТАВИТИ: 

- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Александра Врсајковић 

 

 

 


