
 

 

Дел.бр. 5996/2 

Датум: 10.12.2015. 

Страна 1 од  9      

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 124/12,14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“ 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели Уговора  

 

ПАРТИЈА 1. – ХЛЕБ, КОРЕ ЗА ПИТУ И КВАСАЦ 

 Уговор за набавку хлеба,кора за питу и квасца додељује се  понуђачу „АС – БРАЋА 

СТАНКОВИЋ“ д.о.о., Бориса Кодрича 1,Бегаљица-Гроцка,Београд на основу понуде број  

957  од  25.11.2015. године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  8.089.197,00 динара  

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 8.905.462,50 динара 

 

 

ПАРТИЈА 2. – ЈАЈА 

 Уговор за набавку јаја додељује се  понуђачу „МИКРОС УНИОН“, Вајара Живојина 

Лукића бр. 58А, Београд,  на основу понуде број  293/15  од  26.11.2015. године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  2.406.111,88 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2.646.723,07 динара 

 

 

ПАРТИЈА 3. – СЕЗОНСКО ВОЋЕ 

 Уговор за набавку сезонског воћа додељује се  понуђачу „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, 

Првомајска 13а, Пударци-Београд,   на основу понуде број  2006/15 од  26.11.2015. године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:   6.666.109,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом:  7.332.719,90 динара 

 

 

ПАРТИЈА 4. – ЈУЖНО ВОЋЕ 

Уговор за набавку јужног воћа додељује се  понуђачу „NIM-АGROTRADE“ d.o.o, 

Првомајска 13а, Пударци-Београд,   на основу понуде број  2007/15 од  26.11.2015. године. 

године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  6.250.785,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 6.875.863,50 динара 

 

ПАРТИЈА 5. – ПОВРЋЕ 

Уговор за набавку јаја додељује се  понуђачу ЗЗ „ПОВРТАР“ д.о.о., Београд, Корнатска 

бр. 6,  на основу понуде број 343 од  26.11.2015.године. 

 Уговорена вредност без ПДВ-а:  13.694.485,00 динара 

 Уговорена вредност са ПДВ-ом: 15.069.693,00  динара 
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О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 10.09.2015. године на Порталу јавних набавки, градском порталу 

и интернет страни објавио Претходно обавештење дел. бр. 4332 од 10.09.2015. године, за 

јавну набавку Д 15-15– добра, – набавка намирница за 2016. годину – обликована у пет 

партија. 

Наручилац је дана 09.11.2015. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр. 5599/1, за јавну набавку Д 15-15– добра, – набавка намирница за 2016. годину 

– обликована у пет партија. 

Партија 1. Хлеб, коре за питу и квасац 

Партија 2. Јаја 

Партија 3. Сезонско воће 

Партија 4. Јужно воће 

Партија 5. Поврће 

 За наведену јавну набавку Наручилац је дана 12.11.2014.године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке ,градско Порталу јавних набавки и 

Интернет страни Наручиоца.   

 

До истека рока за подношење понуда тј. до 27.11.2015. године на адресу наручиоца 

приспеле су :                                     Партија 1 – 5 понуда 

Партија 2 – 4 понуда 
Партија 3 – 4 понуде 

Партија  4 – 3понуде 

Партија 5- 2 понуде 

 

 

 Јавно отварање понуда одржало се дана 27.11.2015. године у просторијама 

Агенције за јавне набавке, улица Краљице Марије 1/XVIII, Београд 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 5996/1 од 09.12.2015. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: добра 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

 

 

Предмет јавне набавке 

Набавка намирница за 2016. годину 

Партија 1. хлеб,коре за питу и 

кавасац 

Партија 2. јаја 

Партија 3. сезонско воће  

Партија 4. јужно воће  

Партија 5. поврће 

 

Редни број јавне набавке Д 15-15 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

 46.728.768,13 

Партија 1.11.766.973,20 динара  

Партија 2. 4.046.012,34 динара 
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Партија 3.10.040.342,20 динара 

Партија 4. 6.937.294,14 динара  

Партија 5.13.938.146,25 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

Партија 1.  8.089.197,00 динара  

Партија 2.  2.406.111,88 динара  

Партија 3.   6.666.109,00 динара  

Партија 4.   6.250.785,00 динара  

Партија 5.  13.694.485,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 

 Партија 1.   8.905.462,50 динара  

Партија 2.    2.646.723,07  динара  

Партија 3.    7.332.719,90  динара  

Партија 4.    6.875.863,50 динара  

Партија 5.    15.069.693,50 динара 

 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану 

* раздела 12- Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту 

*  глава 12.1- предшколске установе 

*  програм 8 – предшколско 

васпитање 

*  програмска активност-

функционисање предшколских 

установа 

*  шифра програмске активности – 

2001-0001 

* функционална класификација 911-

предшколско образовање  

* апропријација 426-материјал 

*-извор финансирања-01-приходи из 

буџета 

* економска класификација 494268-

материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 

* подпозиција 00001-материјал за 

ПУ, намирнице за исхрану 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   Партија 1 – 5 понуда  
                                                                              Партија 2 – 4 понуда  
                                                        Партија 3 – 4 понуде 

                                                                           Партија  4 – 3понуде 

                                                                                 Партија 5- 2 понуде 

 

Партија 1 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  “ДОН-ДОН” d.o.o.,Београд 
нема 

2.  „МАКОВИЦА“ А.Д. Младеновац 
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3.  „ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК“ д.о.о. С. Пазова 
 

4.  „Б.П.И.“ д.о.о., Београд 
 

5.  „АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ“ д.о.о., Београд 
 

 

 

Партија 2 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  “БOЖИЛОВИЋ ЛУКСОР” d.o.o., Свилајнац 
нема 

2.  „ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 
 

3.  „МИКРОС-УНИОН“ д.о.о. Београд 
 

4.  „N.P. PANIC TRADE“ д.о.о,Београд 
 

 

Партија 3 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  “ТОПОЛА-КОМЕРЦ” d.o.o.,Топола 
нема 

2.  „ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд 
 

3.  „ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 
 

4.  „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци Београд 
 

 

Партија 4 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд 
нема 

2.  „ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 
 

3.  „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци Београд 
 

 

Партија 5 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд 
нема 

2.  „ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 
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4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

 

Партија 1- -Хлеб, коре за питу и квасац 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

Партија 2-Јаја 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

/ / - / 

 

Партија 3-Сезонско воће 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

5933/5 
„ЗЗ ПОВРТАР“ 

д.о.о. Београд 

Понуда понуђача „ЗЗ ПОВРТАР“ д.о.о. Београд је 

неприхватљива из разлога што је понуђена цена у 

понуди већа од процењене вредности за Партију 3. 

Понуђена цена: 10.053.020,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија 4-Јужно воће 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

 

Партија 5-Поврће 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 
Разлози за одбијање понуде 

/ / / 

 

А) Комисија за отварање понуда за јавну набавку набавка намирница за 2016. годину  бр. 

Д 15-15 при вршењу стручне оцене понуда и рачунске контроле понуда,  утврдила је 

рачунску грешку за партију 2 –јаја код понуде бр. 293/15 од 26.11.2015. године ,понуђача 

„МИКРОС-УНИОН“ д.о.о.,, Београд заведене код наручиоца под бр. 5933/9 од 
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27.11.2015.год, којом је за понуђена укупна цена 2.406.111,88 динара без ПДВ-а, односно 

2.646.723,07 динара са ПДВ-ом. 

Рачунска грешка је уочена: 

I  У Обрасцу понуде 1а на страни 24 у реду укупна цена за партију (са ПДВ-ом)  пише 

2.646.623,07 а треба да пише: 2.646.723,07   

Напомена:У обрасцу структуре цене за партију 2 на страни 27 и један и други износ су 

тачани, као и у моделу уговора. 

 

Комисија за јавну набавку је понуђачу „МИКРОС-УНИОН“ д.о.о.,, Београд,у складу са чл. 

93 Закона о јавним набавкама, упутила 08.12.2015. године захтев за сагласност за исправку 

грешке дел. бр. 6223/1 од 08.12.2015. године.  

 Дана 08.12.2015. године. године је понуђач   „МИКРОС-УНИОН“ д.о.о.,, Београд 

мејлом изразио сагласност за исправку горе поменуте рачунске грешке тако да понуда бр. 

293/15 од 26.11.2015. године за ЈН бр. Д 15-15, у укупном износу треба да гласи: 

2.406.111,88 динара без ПДВ-а, односно 2.646.723,07 динара са ПДВ-ом. 

 

Б) Комисија за отварање понуда за јавну набавку набавка намирница за 2016. годину  бр. 

Д 15-15 при вршењу стручне оцене понуда и рачунске контроле понуда,  утврдила је 

рачунску грешку за партију 4 –јужно воће код понуде бр. 2007/15 од 26.11.2015. године 

,понуђача „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Београд заведене код наручиоца под бр. 5933/11 од 

27.11.2015.год, којом је за понуђена укупна цена 6.250.785,00 динара без ПДВ-а, односно 

6.875.863,50 динара са ПДВ-ом. 

Рачунска грешка је уочена: 

I  У Обрасцу структуре цене за партију 4-јужно воће на страни 31 у реду Лимун у колони  

укупна цена са ПДВ-ом   пише 1.121.585,00 а треба да пише: 1.121.158,50   

Напомена:Крајњи износ у реду укупна понуђена цена у колони укупна цена са ПДВ-ом је 

тачан и износи 6.875.863,50 динара, као и у моделу уговора и обрасцу понуде. 

 

Комисија за јавну набавку је понуђачу „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Београд,у складу са чл. 

93 Закона о јавним набавкама, упутила 08.12.2015. године захтев за сагласност за исправку 

грешке дел. бр. 6223/2 од 08.12.2015. године.  

 Дана 08.12.2015. године. године је понуђач   „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Београд 

мејлом изразио сагласност за исправку горе поменуте рачунске грешке тако да понуда 

2007/15 од 26.11.2015. године-партија 4-јужно воће за ЈН бр. Д 15-15, у укупном износу 

треба да гласи: 6.250.785,00 динара без ПДВ-а, односно 6.875.863,50 динара са ПДВ-ом. 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

 Ранг листа понуђача код критеријума  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

ПАРТИЈА 1. хлеб, коре за питу и квасац 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. „АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ“ д.о.о., 

Београд 
8.089.197,00 динара 

2. „Б.П.И.“ д.о.о., Београд 8.128.035,00 динара 

3. „ЖИТОПРОМЕТ-МЛИНПЕК“ д.о.о. С. 

Пазова 
8.306.925,00 динара  

4. “ДОН-ДОН” d.o.o.,Београд 8.386.671,00 динара 
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5. „МАКОВИЦА“ А.Д. Младеновац 10.498.080,00 динара  

 

ПАРТИЈА 2. јаја 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. „МИКРОС-УНИОН“ д.о.о. Београд 2.406.111,88 динара 

2. „ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 2.416.512,94 динара 

3. „N.P. PANIC TRADE“ д.о.о,Београд 2.471.985,26 динара  

4. “БOЖИЛОВИЋ ЛУКСОР” 

d.o.o.,Свилајнац 
2.517.056,52 динара  

 

ПАРТИЈА 3. сезонско воће 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
„NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци 

,Београд 
6.666.109,00 динара 

2. “ТОПОЛА-КОМЕРЦ” d.o.o.,Топола 8.250.805,00 динара 

3. „ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 9.944.340,00 динара  

 

 

ПАРТИЈА 4. јужно воће 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. „NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Пударци 

Београд 
6.250.785,00 динара 

2. ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 6.897.706,50 динара 

3. ЗЗ „ПОВРТАР“ Београд 
6.931.682,00 динара 

 

ПАРТИЈА 5. поврће 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. ЗЗ „ПОВРТАР“ Београд 
13.694.485,00 динара 

2. „ПАЛАНКА- ПРОМЕТ“ д.о.о. С. Паланка 
13.905.518,00 динара 

 

 

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Партија 1. хлеб, коре за питу и квасац 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

„АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ“ д.о.о., Бориса Кодрича 1,Бегаљица-Гроцка, Београд 

ПИБ:106423125 Мат.бр.20598964 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 
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 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу „АС – БРАЋА 

СТАНКОВИЋ“ д.о.о., Бориса Кодрича 1,Бегаљица-Гроцка, Београд. 

 

Партија 2. јаја 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

 

„МИКРОС УНИОН“, Вајара Живојина Лукића бр. 58А, Београд 

ПИБ:101667065 Мат.бр.07494092 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу „МИКРОС 

УНИОН“, Вајара Живојина Лукића бр. 58А, Београд. 
 

Партија 3. сезонско воће 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

„NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Првомајска 13а, Пударци-Београд, 

ПИБ:104167910 Мат.бр.20104830 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу „NIM-

AGROTRADE“ d.o.o, Првомајска 13а, Пударци-Београд. 

 

Партија 4. јужно воће 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

 

„NIM-AGROTRADE“ d.o.o, Првомајска 13а, Пударци-Београд, 

ПИБ:104167910 Мат.бр.20104830 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу „NIM-

AGROTRADE“ d.o.o, Првомајска 13а, Пударци-Београд. 

 

Партија 5. поврће 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача 

ЗЗ „ПОВРТАР“ д.о.о., Београд, Корнатска бр. 6 

 X 

 X 

 X 

 X 
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ПИБ:100124054 Мат.бр.07550855 

 и предлаже наручиоцу његов избор. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора понуђачу ЗЗ „ПОВРТАР“ 

д.о.о., Београд, Корнатска бр. 6. 

 

 

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 Управе за јавне 

набавке и интернет страници наручиоца. 

 

 

 

ДИРЕКТОР  УСТАНОВЕ 

____________________________ 

                  Мирјана Секулић 

 X 


