
Основна школа „22. октобар“  

Бачки Моноштор, Ул. И.Г.Ковачића бр. 32  

Дана:  05.04.2017. 

Број:  31-5/2017 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
БРОЈ 02/2017. 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима  ТР „WEST“ Бачки Моноштор за партију 1 СТР 
„ИВИЦА“ Бачки Моноштор за партију 3,    Месара и кобасичар Марија Туркаљ, Бачки 
Моноштор за партију 2 и ПЗТР „Ненад“ Сомбор за партију 4.  

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана  13.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 
ЈНМВ 02/2017. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 15.03.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 02/2017 од  27.03.2017. године , Комисија за јавне набавке (даље: Комисија)  је приступила 
стручној оцени понуде, датој у Извештају број : 31-4/2017 од 29.03.2017.године. 

У Извештају о стручној оцени понуде Комисија је констатовала следеће: 

1.  Предмет јавне набавке мале вредности бр. 2/2017  су добра  –  намирнице за припремање 

хране, за потребе Oсновне школе „22. Октобара“ Бачки Моноштор. 

Назив и ознака из општег речника: по општем речнику набавке – храна, пиће, дуван и сродни 

производи 15000000 

 Партије 

1. Прехрамбени производи и намирнице широке потрошње, 

ОРН- 15800000 

2.Производи животњског порекла, месо месни производи 

ОРН- 15100000 

3.Млеко и млечни производи, 

ОПН-155000000 

4.Хлеб и пекарски производи 

ОПН-15811100 И ОПН-15612500 

2.Процењена вредност јавне набавке је 1.624.999 динара без обрачунатог ПДВ, односно 

1.950.000 са ПДВ-ом.  

3. Подаци из плана набавки који се односи на предмет јавних набавки: 

Број :02 – намирнице за исхрану ученика , 



Планирана средства у буџету у износу од  1.600.000 динара са ПДВ. 

Апропријација у буџету- конто 472300, 

Јавна набавка мале вредности, 

Датум покретања поступка:  13.03.2017. 

Оквирни датум закључења уговора 12.04.2017.године , 

Разлог и оправданост набавке : Потреба куповине намирница за исхрану ученика у школској 
2016/2017-друго полугодиште 2017/2018 прво полугодиште..  

Начин утврђивања процењене вредности: Процена вредности је извршена узимајући у обзир 
количину и цене утрошка за потребе ђачке кухиње. 

 4. Одступања од плана набавки има у износу од 500.000-колико износи родитељски динар. 

5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

Процењена вредност набавке на годишњем нивоу без ПДВ-а је 1.624.999.динара, дакле у 
оквиру је вредности за које је Закон о јавним набавкама прописао обавезан поступак јавне 
набавке мале вреднсти.  

6. У поступку јавне набавке учествовала су 5 понуђача. 

7. Основни подаци о понуђачима: 

Партије 

1. Прехрамбени производи и намирнице широке потрошње, 
ОРН- 15800000 и 3.Млеко и млечни производи ОПН-155000000 

Р.бр.  Број под којим је понуда заведена  Назив и седиште понуђача  
Датум 

пријема  
Час пријема  

1.  14-2/2017 парт: 1,3 ТР“WEST“ Б.Моноштор 24.03.2017. 11,42 

2.  14-3/2017.парт: 1,3 СТР „Ивица“Б.Моноштор 27.03.2017.  9,15 

2.  14-4/2017 парт:  3 ПЗТР „Ненад“Сомбор 27.03.2017.  8,17 

 

Партије 

2.Производи животњског порекла, месо месни производи ОРН- 15100000 

 

Р.бр.  
Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача  

Датум 
пријема  

Час 
пријема  

1.    14-5/2017 
Мерсара и кобасичар Марија Туркаљ, 
Бачки Моноштор 

   27.03.2017.  9,30 

 

Партије 

4.Хлеб и пекарски производи 

ОПН-15811100 И ОПН-15612500 



Р.бр.  
Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача  

Датум 
пријема  

Час 
пријема  

1.   14-1/2017 
Пекарска радња „Три 
брата“Сомбор 

  24.03.2017.   9,27 

1.   14-4/2017  ПЗТР „Ненад“ Сомбор   27.03.2017.   8,17 

7. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Одбија се Понуда Пекарске радње  „3 брата“  из Сомбора- партија 4. из следећих 
разлога: 

- Специфакација пецива (кифла,мини пица,лепеза са сиром,сендвич,погачица са 
чварцима,ђеврек-празан, тражен: пуњени.) из Ценовника понуђача није 
саобразна траженој спецификацији из Конкурсне документације (VII Oбразац 
структуре цена (са спецификацијом добара) са упуством како да се попуни. 
Понуђена набројана пецива из Ценовника понуђача су знатно мање грамаже од 
тражене спецификације пецива из конкурсне документације. 

- Понуђена цена:  625.000 дин. 

8. Критеријум за доделу  уговора је најнижа понуђена цена.  

9.Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р.бр.  Назив и седиште понуђача Понуђена цена  

1.   СТР „ИВИЦА“ Бачки Моноштор а-партија 1     175.910 

  СТР „ИВИЦА“ Бачки Моноштор а-партија 3    160.900 

2.   ТР „WEST“ Бачки Моноштор-партија 1     170.637 

  ТР „WEST“ Бачки Моноштор-партија  3    172.550 

3.    Месара и кобасичар Марија Туркаљ, Бачки Моноштор-партија 2    197.988 

4.  ПЗТР „Ненад“ Сомбор-партија 3.     203.025 

4.  ПЗТР „Ненад“ Сомбор-партија 4.     640.710 

10. Понуђач коме се додељује уговор: 

Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача ТР „WEST“ Бачки Моноштор за партију  
1 , СТР „ИВИЦА“ Бачки Моноштор за партију  3,    Месара и кобасичар Марија Туркаљ, Бачки 
Моноштор за партију 2 и ПЗТР „Ненад“ Сомбор за партију 4, те је предлажила наручиоцу да 
њима додели уговор 

На основи изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 

року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.  

Директорица школе 

Марија Мргић 

Доставити: 

-Свим понуђачима у року од три дана од дана доношења 
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