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Република Србија 

Предшколска установа „Галеб“ 

Петровац на Млави 

Број: 676 

Датум: 25.12.2015. године 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), наручилац доноси: 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додели уговора 

 

 

1. Уговор за јавну набавку добара- хране, намирница за потребе Предшколске 

установе „Галеб“ Петровац на Млави ЈНМВ 1/2016, за партију 3-Панирана риба 

и риба у конзерви, додељује се понуђачу „Интеркомерц“ ДОО, Краља 

Александра Карађорђевића 32, 34210 Рача, МБ: 06563503, ПИБ: 101226807 који 

је доставио понуду заведену код наручиоца под бројем 662 од 23.12.2015. 

године на износ од 400.734,00 динара без ПДВ-а. 

2. Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 

Наручилац је дана 09.12.2015. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке добара-хране, намирница за потребе ПУ „Галеб“ Петровац на Млави, ЈНМВ 

1/2016, обликоване у 5 партија, број 628 од 09.12.2015. године.  

 

Укупна процењена вредност јавне набавке је 2.958.800,00 динара без ПДВ-а и по 

партијама:  

Партија 1 – Хлеб, 350.000,00 динара без ПДВ-а. 

Партија 2 – Млеко и млечни производи, 800.000,00 динара без ПДВ-а  

Партија 3 – Панирана риба и риба у конзерви, 460.000,00 динара без ПДВ-а  

Партија 4 – Разни прехрамбени производи, 1.320.000,00 динара без ПДВ-а  

Партија 5 – Јаја, 28.800,00 динара без ПДВ  

 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 11.12.2015. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за Партију 3-Панирана 

риба и риба у конзерви приспела су три понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке, образована 

решењем број 630 од 09.12.2015. године,  је приступила стручној оцени понуда и о томе 

сачинила извештај. 

 

У извештају о стручној оцени понуда, број 670 од 24.12.2015. године, Комисија је 

констатовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке: храна, намирнице за потребе Предшколске установе 

„Галеб“ Петровац на Млави, партија 3- Панирана риба и риба у конзерви 

2) Процењена вредност јавне набавке износи укупно 2.958.800,00 динара без ПДВ-

а, а за партију 3 износи 460.000,00 динара. 
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3) Укупан број поднетих понуда: 3 

4)   

Основни подаци о понуђачима 

 

Благовремене понуде 

 

Неблаговремене 

понуде 

1. 

 

 

 

„Рибар“ ДОО, Стеве Миловановића 7, 12300 

Петровац на Млави, МБ: 17296043, ПИБ: 

104279674 

/ 

2. „Božilović-Luxor“ ДОО, Стевана Синђелића 48, 

35210 Свилајнац, МБ: 20200804, ПИБ: 

104633130 

 

3. „Интеркомерц“ ДОО, Краља Александра 

Карађорђевића 32, 34210 Рача, МБ: 06563503, 

ПИБ: 101226807 

 

5) Приспела понуда понуђача „Рибар“ ДОО из Петровца на Млави, понуђене цене 

од 387.350,00 динара без ПДВ-а не садржи потпуну документацију и то: Изјаву 

понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН у поступку ЈНМВ, Изјаву 

о независној понуди, фотокопију важећег HАCCP сертификата, фотокопије 

HАCCP сертификата и уговоре о пословно-техничкој сарадњи од произвођача 

од којих понуђач набавља добра. 

Понуде понуђача „Božilović-Luxor“ ДОО и „Интеркомерц“ ДОО су 

одговарајуће и прихватљиве. 

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

7) Ранг-листа понуђача по примени наведеног критеријума: 

 

Назив понуђача 

 

Понуђена цена без ПДВ-а 

1. „Интеркомерц“ ДОО, Краља 

Александра Карађорђевића 

32, 34210 Рача, МБ: 06563503, 

ПИБ: 101226807 

 

400.734,00 динара 

2. „Božilović-Luxor“ ДОО, 

Стевана Синђелића 48, 35210 

Свилајнац, МБ: 20200804, 

ПИБ: 104633130 

 

419.181,00 динара 

 

Комисија, после стручне оцене понуде, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу „Интеркомерц“ ДОО, Краља Александра Карађорђевића 32, 34210 Рача, МБ: 

06563503, ПИБ: 101226807 који је доставио понуду заведену код наручиоца под бројем 

662 од 23.12.2015. године на износ од 400.734,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

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

на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној 

набавци додељује понуђачу „Интеркомерц“ ДОО, Краља Александра Карађорђевића 32, 

34210 Рача, МБ: 06563503, ПИБ: 101226807 који је доставио понуду заведену код 

наручиоца под бројем 662 од 23.12.2015. године на износ од 400.734,00 динара без ПДВ-а.                            
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од 

дана пријема одлуке. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту 

права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева је 

дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије сходно члану 156. ЗЈН-а. 

 

 

 
 

 

 


