
 

 

Дел.бр. 1473 

Датум: 24.03.2015. 

Страна 1 од  3       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12), в.д. директора Предшколске установе „11.април“ доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

Уговор за набавку хлеба, кора за питу и квасца додељује се  понуђачу БПИ А.Д.,  Београд 

Земун, Ђорђа Чутуковића бр. 1. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  1.303.804,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 1.434.684,80 динара 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  
Наручилац је дана 13.03.2015. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 1244/1, за јавну набавку Д 15-29, Набавка хлеба кора за питу и квасца.  

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 13.03.2015.године објавио 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу управе за јавне набавке и Интернет страни Наручиоца.   

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде. 

 Јавно отварање понуда одржало се дана 23.03.2015. године у просторијама Управе 

Предшколске установе „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови Београд. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и извршила преглед и рачунску контролу. 

 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1472 од 24.03.2015. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке Набавка хлеба, кора за питу и квасца 

Редни број јавне набавке Д 15-29 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 3.000.000,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету односно 

финансијском плану 

- раздел 12 – секретаријат за 

образовање и дечју заштиту; 

- глава 1211 – предшколске установе; 

- функција 911 – предшколско 

образовање; 

- апропријација 426 – материјал; 

- извор финансирања 01 – приходи из 

буџета економска класификација 
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494268 – материјал за одржавање 

хигијене угоститељство; 

- подпозиција 00001 –материјал за ПУ, 

намирнице за исхрану 

- дотирани програм-41211-911494268-

00001-01 

 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања Позива за подношење понуда 

је члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама:  

Ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним 

догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није 

могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.  

 

Околности које оправдавају хитност, не могу бити ни у каквој вези са наручиоцем. 

Наручилац је примио Мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-604/15 од 26.02.2015. 

године, у коме се наводи да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без 

објављивања Позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 3. Закона 

о јавним набавкама. 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 4 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде 
Неблаговремене 

понуде 

1.  „АС БРАЋА СТАНКОВИЋ“ Д.О.О. БЕГАЉИЦА-БЕОГРАД 
нема 

2.  „МАКОВИЦА“ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ 
 

3.  „ДОН ДОН“ Д.О.О. БЕОГРАД 
 

4.  БПИ А.Д. БЕОГРАД 
 

 

 

Дана 23.03.2015. године Комисија је приступила отварању понуда и извршила преглед и 

рачунску контролу. 

На основу изнетог, Комисија констатује да су сва 4 понуђача доставили прихватљиве 

понуде (Записник о отварању понуда бр. 1439/1 од 23.03.2015. године и Записник о 

спроведеном преговарачком поступку бр. 1439/4 од 23.03.2015. године. 

Поступак преговарања вођен је дана 23.03.2015. године са почетком у 14 часова у 

просторијама Управе ПУ „11.април“, Народних хероја бр. 12а, Нови Београд. 

 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

У поступку преговарања учествују понуђачи који су доставили прихватљиву понуду. 

Преговарање се врши усмено у два круга, како је наведено у конкурсној документацији. 

Редослед изјашњавања понуђача је исти као и код отварања понуда. 
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Ред. 

бр. 

Заводн

и број 

Име или шифра 

понуђача 

Понуђена 

укупна цена 

из понуде 

пре 

поступка 

погађања 

без ПДВ-а 

Понуђена 

укупна цена 

из понуде у 

првом кругу 

преговарања 

без ПДВ-а 

Понуђена 

укупна цена из 

понуде у 

другом кругу 

преговарања 

без ПДВ-а 

1.  1436/1 

„АС БРАЋА 

СТАНКОВИЋ“ Д.О.О. 

БЕГАЉИЦА-БЕОГРАД 

2.033.100,00 

динара 

2.033.100,00 

динара 

1.363.626,00 

динара 

2.  1436/2 
„МАКОВИЦА“ А.Д. 

МЛАДЕНОВАЦ 

2.325.200,00 

динара 

2.325.200,00 

динара 

1.361.177,00 

динара 

3.  1436/3 
„ДОН ДОН“ Д.О.О. 

БЕОГРАД 

2.087.640,00 

динара 

2.087.640,00 

динара 

1.371.760,00 

динара 

4.  1436/4 
БПИ А.Д. БЕОГРАД 1.411.598,40 

динара 

1.411.598,40 

динара 

1.303.804,00 

динара 

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

Ред. 

бр. 

Заводни 

број 
Име или шифра понуђача 

Понуђена јединична цена 

из понуде у другом кругу 

преговарања 

1.  1436/4 БПИ А.Д. БЕОГРАД 1.303.804,00 динара 

2.  1436/2 „МАКОВИЦА“ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ 1.361.177,00 динара 

3.  1436/1 
„АС БРАЋА СТАНКОВИЋ“ Д.О.О. 

БЕГАЉИЦА-БЕОГРАД 
1.363.626,00 динара 

4.  1436/3 „ДОН ДОН“ Д.О.О. БЕОГРАД 1.371.760,00 динара 

 

4) Назив односно име понуђача коме се додељује уговор 

Комисија после преговарачког поступка констатује да су за предметну јавну набавку 

испуњени услови за доношење Одлуке о додели Уговора, прописане чланом 107. став 3. 

ЗЈН и предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе Одлуку о додели Уговора понуђачу 

 

БПИ А.Д. БЕОГРАД-ЗЕМУН, Ђорђа Чутуковића бр. 1 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ 

____________________________ 

           (Јелена Дубљевић) 

 X 


