
ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ''                                                                                                                              

БРОЈ: 53                                                                                                                                                               

ДАНА:10.02.2016.год.                                                                                                                                               

КОВИН 

 

На основу члана 108., Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и  68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда  Комисије за Јавне набавке број 52., од  

10.02.2016.,  директор Школе дана 10.02.2016. год., доноси,  

 
О Д Л У К У 

о избору најповољније понуде 
 

 

1. За набавку мале вредности,  бр. 1/2016 УСЛУГА НАБАВКЕ ДОБАРА ЗА 

ИСХРАНУ УЧЕНИКА по партијама бирају се као најповољнији Понуђачи: 

             1. За партију 1 ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ Понуђачу 

''МАКОВИЦА''АД, Младеновац, Савића млин 9 

             2. За партију 2 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, Понуђачу  

''GRANICE'' DOO, Младеновац, Николе Пашића 246 

             3. За партију 3, МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ  Понуђачу  

''ПАЛАНКА ПРОМЕТ'ДОО, Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14 

             4. За партију 4. Разни прехрамбени производи Понуђачу 

''ПАЛАНКА ПРОМЕТ'ДОО, Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14 

             5. За партију 5. Топли оброк за ученике у продуженим боравку, Понуђачу 

СУР ''КОД ЧИЛЕТА'', из Ковина, Жарка Зрењанина бр. 2 

 те се овим Понуђачима и додељују уговори о јавној набавци мале вредности. 

 

2. По правоснажности ове Одлуке, са изабраним Понуђачима закључиће се уговори, 

којима ће се регулисати међусобна права и обавезе између Школе као Наручиоца и изабраног 

Понуђача.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком директора Школе бр. 17., од 20.01.2016. покренут је поступак јавне набавке 

мале вредности за набавку услуга, набавка добара за исхрану ученика. 

  Директор Школе је решењем број 24., од 21.01.2016.год., образовао Комисију за јавне 

набавке, која је након израде конкурсне документације исту дана 28.01.2016.год.,  објавила на 

порталу јавних набавки и интернет страници и доставила на адресе 3 Понуђача и то: СЗТР 

ПЕКАРА''АЛЕКСАНДАР'',  Ковин, Светог Саве, бр. 87 , СТР ''МЕРИД'',  Ковин Лазе Костића 

бр. 10., СУР ''КОД ЧИЛЕТА'', Ковин, Жарка Зрењанина бр. 2 

У року за подношење понуда, односно до 08.02.2016. год., до 12,оо часова пристигле су понуде 

6 Понуђача:''МАКОВИЦА''АД, Младеновац Савића млин 9, ''ПАЛАНКА ПРОМЕТ' ДОО, 

Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14,  ''GRANICE'' DOO,Младеновац, Николе Пашића 246, 

 ''АС БРАЋА СТАНКОВИЋ'' ДОО, Бегаљица, Бориса Кидрича 1, СТР ''МЕРИД'',  Ковин Лазе 

Костића бр. 10., СУР ''КОД ЧИЛЕТА'', Ковин, Жарка Зрењанина бр. 2  

 

 



   Комисија за јавну набавку је дана 10.02.2016.год. разматрала достављене понуде и  

након прегледа и  стручне оцене понуда  утврдила да су за:  

ПАРТИЈА 1. - ХЛЕБНИ ПРОИЗВОДИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И КОЛАЧИ процењене вредности 

1.136.364,оо дин.-без ПДВ-а, и  1.250.000,оо- са ПДВ-ом, понуде су доставили 

Понуђачи:''МАКОВИЦА''АД, Младеновац, Савића млин 9- 1.029.050,оо дин без ПДВ-а и 

1.131.955,оо дин. са ПДВ-ом,и Понуђач ''АС БРАЋА СТАНКОВИЋ'' ДОО, Бегаљица, Бориса 

Кидрича 1-  1.210.700,оо без ПДВ-а и 1.346.170,оо дин. са ПДВ-ом, као и да су понуде оба 

Понуђача  благовремене, потпуне, да понуда Понуђача :''МАКОВИЦА''АД не ограничава нити 

условљава права Наручиоца и не ограничава обавезе Понуђача и  не прелази процењену 

вредност јавне набавке, те је Комисија понуду овог Понуђача оценила као прихватљиву, а 

понуда Понуђача ''АС БРАЋА СТАНКОВИЋ'' ДОО прелази процењену вредност јавне 

набавке, условљава права Наручиоца и ограничава обавезе Понуђача , те је из тих разлога 

Комисија  понуду овог Понуђача одбацила као неприхватљиву. 

ПАРТИЈА 2.- МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ процењене вредности 290.910,оо дин-без ПДВ-а и  

320.000,оо- са ПДВ-ом, понуде су доставили Понуђачи: ''GRANICE'' DOO,Младеновац, Николе 

Пашића 246- 249.090,оо дин.  без ПДВ-а  и 279.399,оо дин.  са ПДВ-ом,  ''ПАЛАНКА 

ПРОМЕТ'ДОО,Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14 - 297.900,оо дин. без ПДВ-а  и 333.570,оо 

дин. са ПДВ-ом и  СТР ''МЕРИД'', из Ковина Лазе Костића бр.10 - 296.340,оодин. без ПДВ-а и 

331.254,оо дин. са ПДВ-ом, као и да су Понуђачи доставили понуде које су благовремене, 

потпуне, односно не садрже  битне недостатке, с тим да понуда Понуђача ''GRANICE'' DOO не 

ограничава нити условљава права Наручиоца и не ограничава обавезе Понуђача и  не прелази 

процењену вредност јавне набавке, те је Комисија понуду овог Понуђача оценила као 

прихватљиву, а понуде Понуђача ''ПАЛАНКА ПРОМЕТ'ДОО и СТР ''МЕРИД''  прелазе 

процењену вредност јавне набавке,  условљавају права Наручиоца и ограничавају обавезе 

Понуђача  те је из тих разлога Комисија  понуде ових Понуђача одбацила као неприхватљиве. 

ПАРТИЈА 3. - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ процењене вредности 341.667,оо дин. –без ПДВ-а и, 

410.000,оо дин.-са ПДВ-ом, понуде су доставили Понуђачи: ''ПАЛАНКА ПРОМЕТ' ДОО, 

Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14 -180.550,оодин. без ПДВ-а и 216.660,оо дин. са ПДВ-ом 

 СТР ''МЕРИД'', из Ковина Лазе Костића бр. 10 - 281.700,оо дин.  без ПДВ-а и 338.040,оо дин. 

са ПДВ-ом, као и да су понуде оба Понуђача  благовремене, потпуне, односно не садрже  

битне недостатке, које не ограничавју нити условљавају права Наручиоца и не ограничавају 

обавезе Понуђача и које не прелазе процењену вредност јавне набавке, те је из тих разлога 

Комисија  оценила као прихватљиве, а  најнижу понуђену цену доставио је Понуђач 

''ПАЛАНКА ПРОМЕТ'ДОО. 

ПАРТИЈА 4.-  РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ  процењене вредности  416.667,оо дин.-

без ПДВ-а и  500.000,оо дин.-са ПДВ-ом, понуде су доставили Понуђачи: ''ПАЛАНКА 

ПРОМЕТ' ДОО,Смедеревска Паланка, Змај Јовина 14 -319.138,оо дин. без ПДВ-а и 372.395,60 

дин. са ПДВ-ом и Понуђач  СТР ''МЕРИД'', из Ковина Лазе Костића бр. 10 - 467.689,оо дин.  

без ПДВ-а и 549.936,80 дин.  са ПДВ-ом, као и да су оба понуђача  доставили понуде које су 

благовремене, потпуне, односно не садрже  битне недостатке, да понуда Понуђача 

''ПАЛАНКА ПРОМЕТ'ДОО не ограничава нити условљава права Наручиоца и не ограничава 

обавезе Понуђача и  не прелази процењену вредност јавне набавке, те је Комисија понуду овог 

Понуђача оценила као прихватљиву а понуда Понуђача СТР ''МЕРИД''  прелази процењену 

вредност јавне набавке, условљава права Наручиоца и ограничава обавезе Понуђача , те је из 

тих разлога Комисија  понуду овог Понуђача одбацила као неприхватљиву. 

 

 



ПАРТИЈА 5. – ТОПЛИ ОБРОК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ процењене 

вредности350.000,оо дин.-без ПДВ-а и,420.000.оо дин.-саПДВ-ом, понуде су доставили 

Понуђач СУР ''КОД ЧИЛЕТА'', Ковин, Жарка Зрењанина бр. 2 -349.300,оо дин. без Пдв-а  и 

419.160,оо дин. са ПДВ-ом, да је наведени Понуђач доставило  понуду која је благовремена, 

потпуна, односно не садржи  битне недостатке, која не ограничава нити условљава права 

Наручиоца и не ограничава обавезе Понуђача и која не прелази процењену вредност јавне 

набавке, те је из тих разлога Комисија  понуду овог Понуђача  оценила као прихватљиву. 

 Из свега напред наведеног  директора Школе је прихватио  Извештај и предлог 

Комисије за предметну јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о 

избору  најповољнијих понуда као у диспозитиву. 

 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у 

року од 5 дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права у оргиналном тексту подноси 

се Комисији за јавну набавку непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију 

захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 

 

 

  Д-но: - 1x Понуђачима                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

           -  1 x а/а                                                                                                               

                                                                                                              _______________________                                                                                                              

                                                                                                                 Момиров Иванка 


