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 Основна  школа „Слободан Секулић“ Ужице 
Ул. Норвешких интернираца 18 
ЈНМВ број 2/2020 
Дел.број: 602-17/9 
Датум: 18.02.2020. године 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник број 124/2012, 14/2015 I 68/2015 ) и 
Извештаја комисије о стручној оцени за јавну набавку намирница и прехрамбених производа   број 
602-17/8  од 14.02.2020. године директор наручиоца доноси  

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 

Додељује се уговор о јавној набавци добара намирнице и прехрамбени производи ОРН  
15000000 храна, пиће дуван и остали сродни производи ЈНМВ  број 2/2020 економски 
најповољнијим понуђачима и то : 
 

1. Партија 1 месо  15110000понуђачу  „Suvobor koop NN“ доо Чачак Улица цара Лазара 
број 43 матични број  17036246 ПИБ 101109316 телефон 032347-921 текући рачун 
205-128792-63 комерцијална банка, законски заступник Драган Николић са 
понуђеном ценом од 303.240,00динара без ПДВ-а, односно 333.564,00динара са ПДВ-
ом и роком непроменљивости цена од 365 дана 

2. Партија 2  месни производи 15130000 понуђачу „Еурогранд“ доо Ужице“ 31000Ужице,  
Улица дечанска 19 мат. број 17365088, ПИБ 100601912 телефон 031/523-871  са 
понуђеном ценом од 309.750,00 динара без ПДВ-а, односно  371.700,00дин динара  са 
ПДВ и роком непоменљивости цена од 365 дана; 

3. Партија 3  припремљена и конзервисана риба 15200000 понуђачу „Еурогранд“ доо 31 000 
Ужице, 31000Ужице,  Улица дечанска 19 мат. број 17365088, ПИБ 100601912 телефон 
031/523-871  са понуђеном ценом од 92.550,00 динара без ПДВ-а, односно  
101.805,00дин динара  са ПДВ-ом и роком непоменљивости цена од 365 дана; 

4. Партија 4  млечни производи 15500000 и чоколадно млеко 15982200 „ИМЛЕК“ ад 11070 

Београд, Улица индустријско насеље бб мат. број 0704270 , ПИБ 100001636 телефон 
011/3050-505 са понуђеном ценом од 607.840,00 динара без ПДВ-а, односно 689.974,00 
динара  са ПДВ  и роком непоменљивости цена од 365 дана; 

5. Партија 5 хлебни производи, свежа пецива и колачи 15811000 Пекара „ПОНС“д.o.o. 
Чачак, Улица Славка Крулежа 77, матични број 20618345 ПИБ 106509964 телефон 
031/357-087 са понуђеном ценом од 157.400,00динара без ПДВ-а односно 
173.140,00динара са ПДВ-ом и роком непроменљивости цена од 365 дана. 

6. Партија 6  сокови од воћа и поврћа 15320000; - прерађено воће и поврће 15330000животињска 
или биљна уља и масти 15400000- млинарски производи, скроб и скробни производи 15600000- 
слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни производи 15830000; - какао, чоколада и слаткиши 
15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и сродни производи 15860000;- зачини и зачинска 
средства 15870000;- разни прехрамбени и осушени производи 15890000;- кисела вода 15981000 
понуђачу ДОО „Ила промет“ 32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 
17101625, ПИБ 101123829 телефон 032/356-624  са понуђеном ценом од 507.295,00 

динара без ПДВ-а, односно  588.295,00динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена 
од 365 дана; 
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7. Партија 7  поврће 15331170 и  кукуруз шећерац 15331470 ВА24 понуђачу „Еурогранд“ доо 
Ужице“ 31000Ужице,  Улица дечанска 19 мат. број 17365088, ПИБ 100601912 телефон 
031/523-871 са понуђеном ценом од 57.450,00 динара без ПДВ-а, односно  
63.195,00дин динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365 дана 

8. Партија 8   житарице,кромпир, поврће ,воће  и  коштуњаво  воће 03200000, ВА 04- свеже 
 понуђачу ДОО „Ила промет“ 32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 
17101625, ПИБ 101123829 телефон 032/356-624  са понуђеном ценом од 210.890,00 

динара без ПДВ-а, односно  231.979,00 динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена 
од 365 дана; 

9. Партија 9  производи  животињског  порекла – јаја 03142000 понуђачу ДОО „Ила промет“ 
32 000 Чачак Улица Милосава Еровића бб мат. број 17101625, ПИБ 101123829 телефон 
032/356-624  са понуђеном ценом од 53.100,00 динара без ПДВ-а, односно  58.410,00 

динара  са ПДВ и роком непоменљивости цена од 365 дана; 
 

Захтев за заштиту права уложен од стране понуђача на било коју партију из става 1 тачке 1-
9 ове Одлуке не задржава даље поступање по осталим партијама на које није уложен такав захтев. 
 

О  Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Одлуком о покретању поступка за набавку добара – намирнице и прехрамбени производи 
број 602-17/2 од 17.01.2020.године, наручилац Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице, Улица 
норвешких интенираца 18, покренула је поступак јавне набавке добара намирнице и прехрамбени 
производи,  број поступка у Плану јавних набавки  2/2020 

 
Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву упућеном 

понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 31.01.2020.године и на 
интернет страници наручиоца www.petaosnovna.com. Наручилац је у року за подношење понуда 
једном мењао конкурсну документацију и то у делу техничких карактеристика за партију 4 због а 
што је такође објављено на порталу управе за јавне набавке и интернет страници повериоца дана 
03.02.2020.године . 

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца, канцеларији Секретара 
школе који се налазе на адреси Ужице, Улица норвешких интернираца 18, дана 10.02.2020. године 
од стране Комисије за јавну набавку  формиране решењем Директора Школе број 602-17/3  од 
17.01.2020 године . 

У остављеном року из конкурсне документације  за достављање понуда , до дана 10.02.2020. 
године до 1200 пристигло је 9 понуда. 

Комисија за јавну набавке је од дана отварања понуда па до 14.02.2020. године  спровела 
стручно оцењивање понуда и о томе саставила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 602-17/8 од 13.02.2020. године Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке  
Врста предмета јавне набавке : набавка добара намирнице и прехрамбени производи за потребе 

Школе, -ђачке кухиње који се налазе на адреси Основне школа „Слободан Секулић“ Ужице, 
Норвешких интернираца 18  
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2.   Процењена вредност јавне набавке 

Јавна набавка се спроводи у девет партија укупне процењене вредности 3.200.000,00дин и то  
Партија 1 - месо  15110000 процењена вредност 450.000,00дин 

Партија 2 - месни производи 15130000процењена вредност 450.000,00дин 
Партија 3 - припремљена и конзервисана риба 15200000процењена вредност 150.000,00дин 
Партија 4 - млечни производи 15500000 и чоколадно млеко 15982200, процењена вредност 

950.000,00дин 
Партија 5 - хлебни производи, свежа пецива и колачи 15811000 процењена вредност 

500.000,00дин 
Партија 6 - сокови од воћа и поврћа 15320000; - прерађено воће и поврће 15330000;- 

животињска или биљна уља и масти 15400000- млинарски производи, скроб и скробни производи 
15600000- слатки бисквити 1582120;- шећер и сродни производи 15830000; - какао, чоколада и 
слаткиши 15840000; - тестенине 15850000; - кафа , чај и сродни производи 15860000;- зачини и 
зачинска средства 15870000;- разни прехрамбени и осушени производи 15890000;- кисела вода 
15981000;, процењена вредност 600.000,00дин 

Партија 7 - поврће 15331170 и  кукуруз шећерац 15331470 ВА24- смрзнутопроцењена 
вредност 100.000,00дин 

Партија 8 - житарице,кромпир, поврће ,воће  и  коштуњаво  воће 03200000, ВА 04- свеже, 
процењена вредност 320.000,00дин 

Партија 9  -  производи  животињског  порекла –  јаја 03142000,   процењена вредност     
80.000,00дин 

      3. Подаци о поднетим понудама  

            3.1.Укупно је поднето 9 благовремених понуда . 
             

4. Основни подаци о понуђачима 
У поступку је  учествовало 6 понуђача и то: 
 

Р.бр. Назив понуђача Дел.бр. 

понуде 

понуђача 

Датум и час 

пријема понуде 

Заведена под 

дел.број  

наручиоца 

Партије за 

које понуђач 

конкурише 

1. АД „Имлек“ Београд 245 од 

05.02.2020 

06.02.2020 у 8,45 602-17/6-1 4 

2. „Бора“доо Чачак Без броја 10.02.2020 у 9,20 602-17/6-2 1,2,3,6 и 7 

3. Доо „Ила промет“ 13/20 од 

03.02.2020. 

10.02.2020. у 9.35  602-17/6-3 6,8 и 9 

4 „Аерофрути“ доо 23/20 од 

07.02.2020 

10.02.2020 у 10,03 602-17/6-4 8 

5. „Еурогранд“доо  02/20 од 

09.02.2020 

10.02.2020. у 11,20 602-17/6-5 2,3 и7 

6. „Млекара Моравица 

„доо 

08/20 од 

10.02.2020 

10.02.2020. у 11,30 602-17/6-6 4 
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7. Сувобор кооп 

нн“д.о.о. 

896 од 

10.02.2020 

10.02.2020. у 11,35 602-17/6-7 1 

8. ПП „Сретен Гудурић“ 2/20 од 

06.02.2020 

10.02.2020. у 11,45 602-17/6-8 5 

9. Пекара „ПОНС“ доо 

Чачак 

78 од 

03.02.2020 

10.02.2020 у 11,50 602-17/6-9 5 

5. Подаци о одбијеним понудама  

Укупно је поднето 9 понуда , а одбијена је понуда једног понуђача. 

5.1.Називи понуђача чије је понуда одбијена и разлози за њено одбијање: 

- 5.1.1.   Понуда понуђача  „Бора“доо  Чачак заведена код наручиоца под бројем 602-17/6-2 
дана 10.02.2019 за партије 1,2,3,6 и 7 се одбија као неодговарајућа и неприхватљива јер 
понуђач није доставио све доказе тражене конкурсном документацијом. Наиме из 
достављеног извода из АПР-а основна делатност понуђача је трговина на велико месом и 
производима од меса. Како је, у глави III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.   страна  6 и стана 14  конкурсне 
документације наручиоца у делу „Напомена понуђачима за све партије“ тражено од понуђача 
да уколико понуђач није произвођач исти мора да достави потврде  произвођача чије 
производе нуди наручиоцу о уведеном HACCP или ИСО или другом одговарајућем 
систему а што у конкретном случају понуђач није учинио ни за једну од партија за коју је 
конкурисао. Овај понуђач није  доставио  и доказе о испуњавању допунских услова за партију 
1, партију 6 и партију 7 а то је потврда да поседује стандард HАCCP, ИСО или други 
одговарајући стандард који је неопходан за ове партије  (понуђач је доставио НАССР за 
обављање делатности складиштења намирница животињског порекла и паковање 
сухомеснатих производа). Уколико се понуђач бави производњом намирница и 
прехрамбених производа из партија 1,3,6 и 7 онда је његова понуда такође неприхватљива 
јер није доставио  решење Министарства пољопривреде, Управе за ветерину  за утврђивање 
испуњености услова у објекту за расецање и обраду меса говеда и свиња и меса живине, 
објекту за прераду меса, паковање и складиштење меса и производа од меса и израду 
производа од меса, Потврду  о успостављеном   HACCP  систему, ИСО или другог 
одговарајућег система   за клање и обраду меса, или за производњу, паковање складиштењ 
и дистрибуцију смрзнутог поврћа,смрзнутог теста, производа од теста, складиштење и 
дистрибуцију остале смрзнуте хране (риба, воће,поврће, готова јела имесни производи) или 
за сечење, вакум паковање у пластичну амбалажу , складиштење и дистрибуцију замрзнуте 
рибе, замрзнутих рибљих производа и мекушаца, сертификат за делатност трговина на 
велико прехрамбеним производима и производима широке потрошње, откуп , складиштење 
и трговина воћем и поврћем као и  доказ о поседовању сопствене кланице. 

 
Понуђена цене овог понуђача су: 
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- за партију 1 без ПДВ-а 306.900,00динара а са ПДВ-ом 337.590,00динара  и роком 
непроменљивости 365 дана; 

- за партију 2 без ПДВ-а 333.250,00динара а са ПДВ-ом 399.900,00динара и роком 
непроменљивости 365 дана; 

- за партију 3 без ПДВ-а 88.300,00динара а са ПДВ-ом 97.130,00динара и роком 
непроменљивости 365 дана; 

- за партију 6 без ПДВ-а 466.163,60динара а са ПДВ-ом 540.833,20динара и роком 
непроменљивости 365 дана; 

- за партију 7 без ПДВ-а 62.250,00динара а са ПДВ-ом 68.475,00динара и роком 
непроменљивости 365 дана 

 
6.Критеријум за оцењивање понуде : економски најповољнија понуда  
 

 
1.елеменат критеријума  најнижа понуђена цена  максималан број пондера 60 

Формула за израчунавање пондера: 

               Најнижа понуђена цена x максимални бодови(60) 
                  ___________________________________ 
                            Понуђена цена 

2. елеменат критеријума рок  непроменљивости  цена   максималан број  пондера 40 

Формула за израчунавање пондера: 

             Понуђени рок x максимални бодови (40) 
               _____________________________________ 
             Најдужи рок непроменљивости 
 

Комисија је као максималан рок непроменљивости цена одредила рок од 365 дана . 
 

 

7. Понуђене цене  из приспелих понуда  понуђача и пондерисање: 

Партија 1- месо:  

Укупан број поднетих понуда 2 од којих је 1 благовремена, одговарајућа и прихватљива и то: 

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без 
ПДВ  

Непроменљивост цена 

1 
Сувобор кооп нн“д.о.о. 303.240,00 365 
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                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 Сувобор кооп нн“д.о.о. 
60 40 100 

 
Партија 2 месни производи: 
 
Укупан број поднетих понуда 2 од којих  је 1 благовремена , одговарајућа и прихватљива и то: 
 

Р.брoj Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без 
ПДВ  

Непроменљивост цена 

1. 
„Еурогранд“ доо Ужице 309.750,00 365 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 „Еурогранд“ доо Ужице 
60 40 100 

 
Партија 3 припремљена и конзервисана риба: 
 

Укупан број поднетих понуда 2 од којих  је 1 благовремена , одговарајућа и прихватљива и то: 
 

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ Непроменљивост 

цена 

1 „Еурогранд“ доо Ужице 92.550,00 365 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост цена  
(Број пондера) 

Укупно пондера 

1 „Еурогранд“ доо Ужице 
60 40 100 

 
 
Партија 4 млечни производи  и чоколадно млеко 
 

Укупан број поднетих понуда 2 које понуде су  благовремене , одговарајуће и прихватљиве и то: 
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Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ Непроменљивост 

цена 

1. 
„Имлек“ а.д. Београд 607.840,00 365 

2. 
„Млекара Моравица“ доо Ариље 806.450,00 365 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 „Имлек“ доо Београд 
60 40 100 

. 
„Млекара Моравица“ доо 

Ариље 45.22 40 85,22 

 
Партија 5- хлебни производи , свежа пецива и колачи  
 
Због велике разлике у цени код партије 5 Комисија је затражила појашњење од понуђача „Понс“доо 
Чачак  у вези испуњености тражених техничких карактеристика за ову партију (сировински састав 
и могућност испоруке). Комисија је такође извршила увид у цене овог произвођача на тржишту и 
утврдила да оне одступају за трговачку маржу у односу на понуђену цену. Након добијања 
задоваљавајућег одговора и увида у елементе за формирање цена Комисија је прихватила и ову 
понуду.  

Укупан број поднетих понуда 2 које су  благовремене , одговарајуће и прихватљиве и то: 
 

Р.брoj Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ Непроменљивост 

цена 

1 ПП „Сретен Гудурић“ 403.200,00 365 дана 

2 Пекара „ПОНС“ доо Чачак 157.400,00 365 дана 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 
 
ПП „Сретен Гудурић“ Ужице 23,42 40 63,42 

2 
Пекара „ПОНС“ доо Чачак 

60 40 100 
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Партија 6 сокови од воћа и поврћа ; - прерађено воће и поврће ;- животињска или биљна уља и 
масти- млинарски производи, скроб и скробни производи - слатки бисквити ;- шећер и сродни 
производи ; - какао, чоколада и слаткиши; - тестенине  - кафа , чај и сродни производи;- зачини и 
зачинска средства;- разни прехрамбени и осушени производи;- кисела вода  
 
 Укупан број поднетих понуда 2 од којих је 1  благовремена , одговарајућа и прихватљива и то: 
 

Р.брoj Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ  Непроменљивост 

цена 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 
507.295,00 365 

 
                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 60 40 100 

 
Партија 7 поврће  и  кукуруз шећерац ВА24- смрзнуто 

 
Укупан број поднетих понуда 2 понуде од којих је 1е благовремена , одговарајућа и прихватљива и то: 
 

Р.бр. Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ  Непроменљивост 

цена 

1. „Еурогранд“ доо Ужице 57.450,00 365 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 „Еурогранд“ доо Ужице 
60 39,89 99,89 

 

Партија 8 житарице,кромпир, поврће ,воће  и  коштуњаво  воће 

Укупан број поднетих понуда 2 благовремене,одговарајуће и прихватљиве и то: 
 

Р.брoj Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ Непроменљивост 

цена 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 210.890,00 365 

2 „Аерофрути“ доо, Севојно 234.650,00 360 
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                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 60 40 100 

2 „Аерофрути“ доо, Севојно 
53,92 39,45 93,37 

 

Партија 9 производи  животињског  порекла – јаја 

Укупан број поднетих понуда 1 која је благовремена , одговарајућа и прихватљива и то: 

 

Р.брoj Назив понуђача Елементи критеријума 
Понуђена цена/без ПДВ Непроменљивост 

цена 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 53.100,00 365 

 
 

                   Елементи        
                             критеријума 
  Назив 
      понуђача 

Цена 
(пондера) 

Непроменљивост 
цена  

(Број пондера) 
Укупно пондера 

1 ДОО „Ила Промет „Чачак 60 40 100 

 

8. Рачунска исправност понуда: 
Све понуде су рачунски преконролисане а рачунске грешке су исправљене уз сагласност понуђача  

 
    9. Понуђачи  коме се додељују уговори: 

На основу претходно наведеног  Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, 
применом критеријума за избор понуђача економски најповољнија цена по извршеном 
пондерисању – бодовању Комисија је у свом извештају предлажила наручиоцу да донесе Одлуку о 
додели уговора за набавку намирница и прехрамбених  производа понуђачу : 

- „Сувобор кооп нн“ доо Чачак за партију 1 
- „Еурогранд“ Ужице за партије 2, 3 и 7  
-  „Имлек“ а.д. Београде за партију 4, 
-  Пекара „Понс“доо Чачак за партију 5, 
-  „Ила промет“ доо за партије,6, 8 и 9  

па је директор  донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива .   
 
У складу са  чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће 
објавити  на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана 
доношења. 
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Сходно члану 112. став 2. тачка 5. наручилац ће за оне партије за које је поднета само једна понуда 
закључити уговор са изабраним понуђачем без чекања протека рока за улагање захтева за заштиту 
права . 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији   у року од 5 дана од дана 
објављивања  исте на порталу Управе за јавну набавку. Подносилац захтева за заштиту права је 
дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив 
уплатиоца, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 
153 или 253, позив на број: ЈНМВ 2/20 са бројем и називом партије, прималац: „Буџет Републике 
Србије“, сврха: Основна школа „Слободан Секулић“ Ужице“,Ужице, ЈНМВ бр. 2/20 “. Детаљно 
упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати и на сајту Републичке 
комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примери правилно попуњених 
потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/) 

 
За наручиоца 

            Директор 
 

Александар Урошевић с.р. 


