
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЦВЕТИЋ” 

Број: 235/2016 

10. 05. 2016. године 

К Н И Ћ 

 

 У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 14/15 

и 68/15) а на основу Извештаја  Комисије о стручној оцени понуда по јавној набавци мале 

вредности добара бр: 1/2016, бр: 234/2016 од 10. 05. 2016. године, директор Предшколске 

установе “Цветић” у Книћу, донео је дана 10. 05. 2016. године 

 

 

 

                                                                   О Д Л У К У  

                                          О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

У поступку Јавне набавке мале вредности брoj 1/2016, за набавку набавку  намирница 

за припрему оброка за децу у Предшколској установи “Цветић”, обликовану по партијама, коју 

је Наручилац – Предшколска  установа “Цветић” Кнић , покренуо Oдлуком директора 

Установе  број 202/2016 од 14. 04. 2016. године, а након  разматрања и стручне оцене понуда, 

извршене од стране Комисије за спровођење јавне набавке, при чему је критеријум за 

оцењивање и избор понуда: најнижа понуђена цена,  донете су следеће одлуке: 
1. Уговор о набавци намирница за припрему оброка за децу за партију број 1 – Месо  и 

месне прерађевине додељује се понуђачу ДОО  Сувобор КООП НН Чачак, са понуђеном 

ценом  404.040,00   динара без ПДВ-а; 

2. Уговор о набавци намирница за припрему оброка за децу за партију број 2 – Млеко  

и млечни производи додељује се понуђачу „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, са 

понуђеном ценом 148.777,08  динара без ПДВ-а; 

3. Уговор о набавци намирница за припрему оброка за децу за партију број 3 – Воће  и 

поврће додељује се понуђачу „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, са понуђеном ценом 

213.265,77 динара без ПДВ-а; 

4. Уговор о набавци намирница за припрему оброка за децу за партију број 4 – Остале 

намирнице додељује се понуђачу „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, са понуђеном ценом 

313.073,01  динара без ПДВ-а; 

    5. Уговор о набавци намирница за припрему оброка за децу за партију број 5 – Хлеб 

додељује се понуђачу „Житопродукт АД“ Крагујевац са понуђеном ценом 82.600,00 динара 

без ПДВ-а.                  

 

 По коначности Одлуке о додели уговора,  са наведеним понуђачима закључиће се уговор 

о јавној набавци за сваку партију појединачно, сагласно члану 113. Закона о јавним набавкама 

(Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 14/15 и 68/15). 

 На донету Одлуку може се уложити Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС” бр: 124/2012, 14/15 и 68/15). 

 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Предшколска установа “Цветић” у Книћу, 34240 Кнић, покренула је поступак за јавну набавку 

мале вредности ДОБАРА бр: 1/2016, која је обликована по партијама, и то: 

 

 

 Партија 

 

Предмет набавке 

                     

ОРН 

 

Процењена вредност 

без ПДВ-а 
1. Месо и месне прерађевине  15100000 500.000,00  

2. Млеко и млечни производи  15500000 180.000,00 

3. Воће и поврће  15300000 300.000,00 

4. Остале намирнице  15800000 400.000,00 

5. Хлеб   15811100 150.000,00 

 

 УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-А ЈЕ 1.577.500,00 

динара, односно 1.893.000,00 динара са припадајућим ПДВ-ом. 

 

 Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена. 

 

 Јавна набавка мале вредности број 1/2016 спроводи се по Одлуци директора Предшколске 

установе “Цветић” Кнић, о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара, број 

202/2016 од 14. 04. 2016. године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација 

објављени су на Порталу набавки и сајту Предшколске установе „Цветић“ 21. 04. 2016. године. 

Средства за јавну набавку мале вредности планирана су Финансијским планом Предшколске  

установе “Цветић” за 2016. годину на позицији 151, конто 426821 – храна, позицији 153, конто 

472311- накнада за социјалну заштиту,  Планом јавних набавки Предшколске установе “Цветић” 

за 2016. годину, редни број набавке 1.1.1. и буџетом општине Кнић за 2016. годину. 

 Поступак отварања понуда води Комисија, именована Решењем директора Предшколске 

установе “Цветић”, број 203/2016 од 14. 04. 2016. године, у следећем саставу: 

1. Чоловић Радмила, дипл. правник из Крагујевца – председник Комисије 

2. Радосављевић Драгана, мед. сестра - васпитач из Кнића – члан Комисије 

3. Димитров Ана, васпитач из Крагујевца – члан Комисије 

  Као заменици чланова Комисије за спровођење јавне набавке мале вредности добара, 

именовани су: 

1. Мијатовић Лепосава, дипл. правник из Кнића – заменик председника Комисије 

2. Максовић Радмила – васпитач из Кнића – заменик члана Комисије 

3. Обреновић Зорица – кувар из Гунцата  – заменик члана Комисије 

 

 Комисија је констатовала да су до времена одређеног за пријем понуда – 05. 05. 2016. 

године до 11,00 часова стигле укупно 3 (три) понуде. Понуде су достављене  у запечаћеним 

ковертама, са назнаком да је реч о понуди за јавну набавку мале вредности добара бр:1/2016 са 

називом и адресом понуђача. Комисија је констатовала да су по позиву за давање понуда стигле  

понуде  следећих понуђача (редоследом којим су пристизале): 

 1. „Трнава Промет“ ДОО Ул: Интернационалних бригада б б, 34000 Крагујевац, заведена 

под деловодним бројем 219/2016 дана 05. 05. 2016. године у 07:00 часова, за партије број: 1- 



месо и месне прерађевине; 2 – млеко и млечни производи; 3 – воће и поврће; 4 – остале 

намирнице;  

 2. Житопродукт АД Ул: Војводе Путника број 70, 34000 Крагујевац, заведена под 

деловодним бројем 222/2016 дана 05. 05. 2016. године у 10:32 часова, за партију број: 5 – хлеб; 

  3. Д.О.О. „Сувобор Кооп НН“ Ул: Цара Лазара бр: 43, 32000 Чачак, заведена под 

деловодним бројем 224/2016 дана 05. 05. 2016. године у 10:50 часова, за партију број: 1 – месо и 

месне прерађевине;  

  

 Комисија је констатовала да су све понуде стигле благовремено и испуњавају формално-

правне услове за даље разматрање. 

 Именована Комисија је спровела поступак јавног отварања понуда дана 05. 05. 2015. 

године у 12:00 часова у просторијама Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, како је у позиву 

за подношење понуда и наведено, о чему је састављен Записник бр: 226/2016, који је 

достављен/уручен свим понуђачима.  

 Комисија је констатовала да су јавном отварању понуда присуствовали представници 

понуђача  који су Комисији поднели пуномоћја за учествовање на јавном отварању понуда:  

1. Павловић Милован – Житопродукт  АД – Крагујевац, овлашћење број: 146/1 од 05.05.2016. 

године; 

2.  Кораћ Борко – Д.О.О. „Сувобор Кооп НН“ – Чачак, овлашћење број 3415 од 05. 05. 2016. 

године. 

 

 У периоду од 05. 05. 2016. године до 10. 05. 2016. године, Комисија је разматрала понуде, 

извршила детаљан преглед и проверу достављених докумената и доказа ради оцењивања понуда 

у погледу њихове исправности, као и потребне консултације са надлежним службама како би се 

обезбедили веродостојни одговори. Комисија је након прегледа достављене конкурсне 

документације од стране понуђача и приложених доказа о испуњавању обавезних и додатних 

услова тражених јавним позивом, као и приложених доказа који су елементи критеријума за 

бодовање (вредновање) понуда – најнижа понуђена цена, најнижи збир понуђених цена за 

конкретну партију представља понуђену цену која добија 100 пондера за ту партију, остале 

понуде Комисија вреднује по формули: Број пондера за партију која се вреднује = (најнижа 

понуђена цена : понуђеном ценом која се вреднује) х 100, Комисија је  констатовала следеће: 

 

  ПАРТИЈА БРОЈ 1 

Месо и месне прерађевине 15100000 - процењена вредност без ПДВ-а износи 

500.000,00 динара 

За партију бр: 1 стигле су укупно две понуде које су дали следећи понуђачи: 

1. „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, ул: Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац 

Матични број: 07364857 

ПИБ: 101223948 

Одговорно лице: Зоран Вукићевић - директор 

Цена без ПДВ-а 486.988,70 дин.                                     Цена са ПДВ-ом 540.945,00 дин. 

Рок испоруке: 1 дан 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде 

Испуњеност услова: : Сви тржени услови конкурсном документацијом су испуњени. 

 

 

2. ДОО Сувобор КООП НН Чачак, ул: Цара Лазара бр: 43, 32000 Чачак 

    Матични број: 17036246 



    ПИБ: 101109316 

    Одговорно лице:  Драган Николић 

Цена без ПДВ-а  404.040,00 дин.                              Цена са ПДВ-ом  450.314,00 дин. 

Рок испоруке: 1 дан од дана достављања требовања 

Рок плаћања: 20 дана  од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда 

Испуњеност услова: : Сви тржени услови конкурсном документацијом су испуњени. 

 

 Разматрањем понуда констатовано је да су обе понуде благовремене, да су понуђачи 

доставили тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и 

конкурсној документацији, доказе о вредновању квалитета -  копије важећих сертификата о 

сертификованом систему за безбедност хране – HACCP, као и копије важећих дозвола надлежног 

органа за обављање делатности – Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

Даљим разматрањем констатовано је да обе понуде дају цену цену која је нижа од процењене 

вредности, тако да су  обе понуде су узете у даље разматрање као прихватљиве. 

 

 На основу свих изнетих закључака извршено је рангирање понуда за партију бр: 1 Месо и 

месне прерађевине, према критеријуму који је понуђачима достављен у конкурсној 

документацији – најнижа понуђена цена, и редослед је следећи: 

 1.   ДОО Сувобор КООП НН Чачак– 100 пондера 

 2.  „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац – 83 пондера 

 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у 

складу са чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку о додели уговора  

понуђачу ДОО Сувобор КООП НН Чачак. 

 

 ПАРТИЈА  БРОЈ  2  

Млеко и млечни производи 15500000 – процењена вредност без ПДВ-а износи 

180.000,00 динара 

 

За партију број 2 стигла је једна  понуда  понуђача: 

 

 „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, ул: Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац 

Матични број: 07364857 

ПИБ: 101223948 

Одговорно лице: Зоран Вукићевић - директор 

Цена без ПДВ-а 148.777,08 дин.                                     Цена са ПДВ-ом 173.508,10 дин. 

Рок испоруке: 1 дан 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде 

Испуњеност услова: : Сви тржени услови конкурсном документацијом су испуњени. 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена, да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних и додатних услова који су наведени у јавном позиву и 

конкурсној документацији.  

Даљим разматрањем утврђено је да је понуђена цена понуђача „Трнава Промет“ ДОО, 

Крагујевац,  не прелази оквире  процењене вредности партије,  да нема недостатака у понуди, те 

сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у складу са 



чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку о додели уговора 

за ову партију.  

. 

 

 

ПАРТИЈА  БРОЈ  3  

Воће и поврће 15300000 – процењена вредност без ПДВ-а износи 300.000,00 динара 

 

За партију број 3 стигле је једна понуда  понуђача: 

1. „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, ул: Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац 

Матични број: 07364857 

ПИБ: 101223948 

Одговорно лице: Зоран Вукићевић - директор 

Цена без ПДВ-а 213.265,77 дин.                                     Цена са ПДВ-ом 234.591,79 дин. 

Рок испоруке: 1 дан 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена, да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних и додатних услова који су наведени у јавном позиву и 

конкурсној документацији.  

Даљим разматрањем утврђено је да је понуђена цена понуђача „Трнава Промет“ ДОО, 

Крагујевац,  не прелази оквире  процењене вредности партије,  да нема недостатака у понуди, те 

сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у складу са 

чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку о додели уговора 

за ову партију.  

 

 

ПАРТИЈА  БРОЈ  4 

Остале намирнице 15800000 – процењена вредност без ПДВ-а износи 400.000,00 динара 

     

За партију број 4 стигла је једна понуда понуђача: 

„Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, ул: Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац 

Матични број: 07364857 

ПИБ: 101223948 

Одговорно лице: Зоран Вукићевић - директор 

Цена без ПДВ-а 313.073,01 дин.                                     Цена са ПДВ-ом 364.574,10 дин. 

Рок испоруке: 1 дан 

Рок плаћања: 30 дана од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена, да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и конкурсној 

документацији, као и копију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности. Даљим 

разматрањем утврђено је да је понуђена цена нижа од процењене вредности, да нема 

недостатака у понуди. 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у 



складу са чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15 ) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку о додели уговора 

за ову партију.  

 

ПАРТИЈА  БРОЈ  5 

                    Хлеб  15811100 – процењена вредност без ПДВ-а износи 150.000,00 динара 

 

За партију број 5 стигла је једна понуда понуђача: 

 

 “Житопродукт АД Крагујевац”, Ул:Војводе Путника број 70, 34000 Крагујевац 
  Матични број: 07148810 

  ПИБ: 101577977 

  Одговорно лице: Бојан Алексић 

Цена без ПДВ-а: 82.600,00 динара                  са ПДВ-ом: 90.860,00 динара 

Рок испоруке: 1 дан од дана достављања требовања 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна по требовању 

Рок важења понуде:  60 дана од дана отварања понуде 

Испуњеност услова: : Сви тржени услови конкурсном документацијом су испуњени. 

 

Разматрањем понуде констатовано је да је понуда благовремена, да је понуђач доставио 

тражене доказе о испуњавању обавезних услова који су наведени у јавном позиву и конкурсној 

документацији, као и копију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности. Даљим 

разматрањем утврђено је да је понуђена цена нижа од процењене вредности, да нема 

недостатака у понуди. 

Сходно наведеном,  Комисија  констатује да су испуњени услови за доделу уговора  у 

складу са чланом  107. а у вези члана 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” 

бр:124/2012, 14/15 и 68/15 ) и предлаже директору Установе да донесе Одлуку о додели уговора 

за ову партију.  

 

 На основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, изабране су следеће понуде које 

су испуниле услове за доделу уговора, и то за: 

 Партија бр: 1. Месо и месне прерађевине – ДОО  Сувобор КООП НН Чачак, са 

понуђеном ценом  404.040,00   динара без ПДВ-а; 

 Партија бр: 2. Млеко и млечни производи  - „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, са 

понуђеном ценом 148.777,08  динара без ПДВ-а; 

Партија бр: 3. Воће и поврће -– „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац,  са понуђеном 

ценом 213.256,77 динара без ПДВ-а; 

 Партија бр: 4. Остале намирнице - „Трнава Промет“ ДОО, Крагујевац, са понуђеном 

ценом 313.073,01  динара без ПДВ-а. 

 Партија бр: 5. Хлеб – „Житопродукт АД“ Крагујевац са понуђеном ценом 82.600,00 

динара без ПДВ-а.                  

 

   

 

 

 

  




