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Основна и средња школа „9. Мај“ 
Зрењанин, Народне омладине 16  
ПИБ: 100903595 
Број: 5 
Дана: 04.01.2016. године 
 
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' број 124/12, 
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1 од 04.01.2016. године који је сачинила 
Комисија за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, 
обликовану по партијама oд 1 до 11, за партије од 7 до 11, по позиву број 2369 од 21.12.2015. 
године, директорка Наручиоца: Основна и средња школа „9.МАЈ'' Зрењанин, Народне омладине 
16, дана 04.01.2016.године доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Додељује се уговор за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за 

школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11, по позиву број 2369 
од 21.12.2015. године, објављеном на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет 
страници www.9majzr.edu.rs дана 21.12.2015. године, за партију 10. Бурек и пецива - свежи, 
понуђачу „АС – браћа Станковић“, Бориса Кидрича 1, 11308 Бегаљица чија је понуда 
прихватљива, са понуђеном ценом од 691.880,00 динара без ПДВ-а што са ПДВ-ом износи 
761.068,00 динара, са роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда, роком плаћања 
45 дана од дана испостављања фактуре и роком испоруке од 1 дана од дана требовања. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Назив наручиоца: Основна и средња школа „9. Мај“, Зрењанин 
Адреса наручиоца: Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 
Интернет страница наручиоца: www.9majzr.edu.rs 
Врста наручиоца: Просвета 
Врста предмета: Набавка добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, 

обликовану по партијама од 1 до 11, за партије од 7 до 11: Партија 10. Бурек и пецива 
 Храна, пиће, дуван и сродни производи – 15000000,  

Партија 10. Бурек и пецива, 15812100 – Пецива 
 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на 
интернет страници  www.9majzr.edu.rs  Наручиоца дана  21.12.2015. 

Јавна набавка је обликована у 11 партија, а поступак се спроводио за 5 партија. Процењена 
вредност партије 10. Бурек и пецива: 850.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Основни подаци о понуђачима: 
1. Благовремено, тј. до  29.12.2015. године, до 10:00 часова, примљене су понуде следећих 

понуђача, по наведеном редоследу: 
 

Ред. 
бр. 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача 
Датум 

пријема 
понуде 

Време 
пријема 
понуде 

ПАРТИЈА 10. БУРЕК И ПЕЦИВА 

1. 
2421 од 

28.12.2015. 

„Атлер фонтана“, д.о.о. 
Драгутина Ристића 7, 23300 
Кикинда 

28.12.2015. 09:24 

2. 
2438 од 

29.12.2015. 
Ср „Тамишка лађа“, Трг 
Слободе 1, Томашевац 

29.12.2015. 08:52 

3. 
2442 од 

29.12.2015. 
д.о.о. „MAMMA-S FOOD“, Саве 
Текелије 14, 23000 Зрењанин 

29.12.2015. 09:23 

4. 
2444 од 

29.12.2015. 

„АС – браћа Станковић“, 
Бориса Кидрича 1, 11308 
Бегаљица 

29.12.2015. 09:39 

5. 
2449 од 

29.12.2015. 

д.о.о. „Златни клас сениор“, 
Тихомира Остојића, б.б. 23000 
Зрењанин 

29.12.2015. 09:49 

 
Неблаговремених понуда (понуде које су достављене после рока за достављање понуда): 
Нема 

 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 29.12.2015. године, од 10:05 до 11:05 часова, о 

чему је сачињен Записник о отварању понуда број 2451 од 29.12.2015. године.  

Комисија је спровела поступак прегледа и оцене понуда и дана 04.01.2016. године сачинила 
Извештај о стручној оцени понуда. 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварањапонуда. 
Рок испоруке: не може бити дужи од  2 дана од дана требовања.  
Рок и начин плаћања: Плаћање је динарско. Минимални рок плаћања је 30, а маскималан је 

45 календарских дана 
 Критеријум за доделу уговора предвиђен конкурсном документацијом je најнижа понуђена 
цена. 

На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа, понуда понуђача са најнижом понуђеном 
ценом, као прворангирана понуда, до понуде понуђача са највишом понуђеном ценом. У 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда 
која има дужи рок плаћања. Уколико постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом 
и истом дужином рока плаћања, предност ће имати она понуда која је прва приспела на адресу 
Наручиоца. 
 
.   
 

Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:  нема 
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Прибављене су следеће понуде: 
, 

 

1) Назив или шифра понуђача: 
„Атлер фонтана“, д.о.о. Драгутина Ристића 7, 23300 Кикинда  
Број под којим је понуда заведена:  2421 од 28.12.2015. 
Понуђена цена и евентуални попусти:  738.568,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
814.000,00 дин 
Рок важења понуде: 35 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке:  1 дан од дана требовања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 
 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача „Атлер фонтана“, д.о.о. Драгутина Ристића 7, 

23300 Кикинда, заведена код Наручиоца под бројем  2421 од 28.12.2015. – прихватљива. 
 

2) Назив или шифра понуђача: 
Ср „Тамишка лађа“, Трг Слободе 1, Томашевац 
Број под којим је понуда заведена:  2438 од 29.12.2015. 
Понуђена цена и евентуални попусти:  769.998,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
847.000,00 дин 
Рок важења понуде: 91 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке:  1 дан од дана требовања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 
 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача Ср „Тамишка лађа“, Трг Слободе 1, Томашевац, 

заведена код Наручиоца под бројем  2438 од 29.12.2015. – прихватљива. 
 

3) Назив или шифра понуђача: 
д.о.о. „MAMMA-S FOOD“, Саве Текелије 14, 23000 Зрењанин  
Број под којим је понуда заведена:  2442 од 29.12.2015. 
Понуђена цена и евентуални попусти:  747.000,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  
821.700,00 дин 
Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке:  2 дана од дана требовања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 
 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача д.о.о. „MAMMA-S FOOD“, Саве Текелије 14, 

23000 Зрењанин, заведена код Наручиоца под бројем  2442 од 29.12.2015. – прихватљива. 
 

4) Назив или шифра понуђача: 
„АС – браћа Станковић“, Бориса Кидрича 1, 11308 Бегаљица  
Број под којим је понуда заведена:  2444 од 29.12.2015. 
Понуђена цена и евентуални попусти:  691.880,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  
761.068,00 дин 
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке:  1 дан од дана требовања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 

 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача „АС – браћа Станковић“, Бориса Кидрича 1, 11308 
Бегаљица, заведена код Наручиоца под бројем  2444 од 29.12.2015. – прихватљива. 
 
 
 
 
 
 
 
 



страна 4/5 
 

5) Назив или шифра понуђача: 
д.о.о. „Златни клас сениор“, Тихомира Остојића, б.б. 23000 Зрењанин  
Број под којим је понуда заведена:  2449 од 29.12.2015. 
Понуђена цена и евентуални попусти:  784.000,00 дин без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  
862.400,00 дин 
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 
Рок испоруке:  1 дан од дана требовања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 
 

Понуда испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације. 
Комисија констатује да је понуда понуђача д.о.о. „Златни клас сениор“, Тихомира 

Остојића, б.б. 23000 Зрењанин, заведена код Наручиоца под бројем  2449 од 29.12.2015. – 
прихватљива. 

 

Након спроведеног поступка  прегледа и оцене понуда, Комисија је извршила рачунску 
контролу достављених понуда и констатовала да су понуде рачунски исправне. 

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже 
понуђене цене, извршено је рангирање свих прихватљивих понуда и сачињена је следећа ранг 
листа: 

 

Jавна набавка добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по 
партијама од 7 до 11, за ПАРТИЈУ 10. БУРЕК И ПЕЦИВА 

Назив понуђача број под којим је 
понуда заведена 

Укупна понуђена 
цена без ПДВ-а 

Укупна понуђена 
цена са ПДВ-ом 

1. „АС – браћа Станковић“, Бориса 
Кидрича 1, 11308 Бегаљица 

2444 од 
29.12.2015. 691.880,00 дин 761.068,00 дин 

2.  „Атлер фонтана“, д.о.о. Драгутина 
Ристића 7, 23300 Кикинда 

2421 од 
28.12.2015. 738.568,00 дин 814.000,00 дин 

3. д.о.о. „MAMMA-S FOOD“, Саве 
Текелије 14, 23000 Зрењанин 

2442 од 
29.12.2015. 747.000,00 дин 821.700,00 дин 

4. Ср „Тамишка лађа“, Трг Слободе 1, 
Томашевац 

2438 од 
29.12.2015. 769.998,00 дин 847.000,00 дин 

5. 
д.о.о. „Златни клас сениор“, 
Тихомира Остојића, б.б. 23000 
Зрењанин 

2449 од 
29.12.2015. 784.000,00 дин 862.400,00 дин 

 
На основу члана 108. („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15, 68/15) 

Закона о јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем 
прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, Комисија је предложила Наручиоцу 
да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци намирница и прехрамбених 
производа из Партије 10. БУРЕК И ПЕЦИВА, са понуђачем „АС – браћа Станковић“, Бориса Кидрича 
1, 11308 Бегаљица, по понуђеној цени од 691.880,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом  761.068,00 
динара, роком  важења понуде од 30 од дана отварања, роком испоруке  1 дан од дана 
требовања и роком плаћања од 45 дана. 
 

Одлуку објавити на порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  и на интернет страни 
Наручиоца www.9majzr.edu.rs  
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки. 
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                                                                         Директорка школе 
 

                                             ____________________ 
                       Олушки Снежана 


