
 
 
 
 
 
Наручилац 

Предшколска 
установа „Пчелица“ 
Неготин 

 

Адреса Добропољска б.б. 
 

Место        19300 Неготин 
 

Број одлуке 209/1 
 

Датум 15.4.2020. године. 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124 / 2012,14/2015 и 

68/2015 ),   директор Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, дана 15.4.2020. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У  
                                                                      о додели уговора 
 
 

          Наручилац, Предшколска установа „Пчелица“ Неготин доноси одлуку о ДОДЕЛИ 
УГОВОРА у поступку јавне набавке велике вредности број 1-1/2020- Набавка намирница и 
прехрамбених производа за потребе Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, ознака из општег 
речника набавки15000000, и то: 
 

- ПАРТИЈУ 1-  Брашно и хлеб Дон Дон ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови 
Београд, примљена дана 13.04.2020.године у 11,40 часова и заведена под бројем 198/1. 
 
-ПАРТИЈУ 2 - Коре за питу- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар примљена дана 

13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 
 
-ПАРТИЈУ 4 - Млеко и јогурт- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар примљена дана 

13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 

-ПАРТИЈУ 5 - Сиреви- Млекара ДИС Тодоровић доо, улица Светог Саве број 4 Ражањ, понуда 
примљена дана 13.4.2020. године, у 11,25 и заведена под бројем 197/1 

-ПАРТИЈУ 6- остали млечни производи(индустријски)-Млекара ДИС Тодоровић доо, улица 
Светог Саве број 4 Ражањ, понуда примљена дана 13.4.2020. године, у 11,25 и заведена под 
бројем 197/1  
-ПАРТИЈУ 7-Свеже месо и изнутрице- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар 
примљена дана 13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 
 
-ПАРТИЈУ 8-Месне прерађевине- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар примљена 
дана 13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 
 
-ПАРТИЈУ 9-Свеже воће и поврће- НБА Патриота ДОО из Књажевца, улица Иве Лоле Рибара 
бб, примљена дана 13.4.2020.године у 11,05 и заведена под бројем 196/1. 

-ПАРТИЈУ 11-Конзервирано поврће- „Ловопромет“ ДОО, Чамурлијски  пут бб, Трупале, Ниш 
примљена дана 10.04.2020.године у 10,55 часова и заведена под бројем 192/1. 



 
-ПАРТИЈУ 12-Риба- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар примљена дана  
13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 
 
-ПАРТИЈУ 13-Намирнице широке потрошње - ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар 
примљена дана 13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 

 
 
                                                                          О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана  27.02.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
велике вредности у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, бр.набавке 1-1/2020, за јавну 
набавку велике вредности-набавка намирница и прехрамбених производа за потребе 
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, ознака из општег речника набавки 15000000. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за достављање понуда на Порталу 
јавних набавки дана 12.3.2020.године, на својој интенет страници и на Порталу Службеног 
гласника. 

 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет (5) понуда и то  по 
наведеном редоследу: 

„Ловопромет“ ДОО, Чамурлијски  пут бб, Трупале, Ниш примљена дана 
10.04.2020.године у 10,55 часова и заведена под бројем 192/1. 

ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар примљена дана 13.04.2020.године у 
08,45 часова и заведена под бројем 195/1. 

НБА Патриота ДОО из Књажевца, улица Иве Лоле Рибара бб, примљена дана 
13.04.2020.године у 11,05 и заведена под 196/1. 

 

Млекара ДИС Тодоровић доо, улица Светог Саве број 4 Ражањ, понуда примљена 
дана 13.4.2020. године, у 11,25 и заведена под бројем 197/1 

Дон Дон ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, Нови Београд, примљена дана 
13.04.2020.године у 11,40 часова и заведена под бројем 198/1. 

 

 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 207/1  од 14.4.2020. године, Комисија је 

констатовала следеће: 
 
 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке  и  
Процењена вредност јавне 
набавке без ПДВ-а 

Намирнице и прехрамбени производи-
9.542.000,оо динарa 
    1. Брашно и хлеб.................... 544.000 
динара 
  2.  Коре за питу..........................  108.000 
динара 
  3.  Пекарски производи..........    80.000 
динара 
  4.   Млеко и јогурт.................... 870.000 



динара  
  5.  Сиреви.................................  615.000 
динара 
  6.  Остали млечни производи 
(индустријски)............................276.000 
динара 
  7.  Свеже месо и изнутрице.. 1.851.000 
динара 
  8.  Месне прерађевине.............975.000 
динара 
  9. Свеже воће поврће.............1.750.000 
динара 
 10.Смрзнуто воће и поврће......130.000 
динара 
 11. Конзервирано поврће...........113.000 
динара 
 
12.Риба...............................................480.000 
динара 
 13. Намирнице широке 
потрошње....................................1.750.000 
динара 
 
 

 
Редни број јавне набавке               1-1/2020 
  
Укупна Процењена вредност 
јавне набавке(без ПДВ-а)  
 

9.542.000,оо динарa 
 

Вредност уговора о јавној 
набавци 
(без ПДВ-а) 

    
  -  Брашно и хлеб- 542.000,ooдинара 
- Коре за питу-  98.100,оо динара 

-Пекарски производи- / 

-Млеко и јогурт-791.899,oo динара  
-Сиреви- 510.000,oo  динара 
-Остали млечни производи 
(индустријски)- 159.000,оо  динара 
-Свеже месо и изнутрице-1.704.550,оо  
динара 
-Месне прерађевине-819.250,оо динара 
-Свеже воће и поврће-1.720.420,оо динара 
-Смрзнуто воће и поврће-/ 
-Конзервирано поврће-78.739,80 динара 
-Риба-416.080,оо  динара 
-Намирнице широке потрошње-1.809.580  
динара 

    Укупно за све партије без ПДВ-а:  
8.693.894,80      



 
 
Вредност уговора о јавној 
набавци 
(са ПДВ-ом) 

   -  Брашно и хлеб- 596.200,оо динара 
- Коре за питу-  107.910,оо динара 

-Пекарски производи- / 

-Млеко и јогурт-871.088,90 динара  
-Сиреви-612.000,оо динара 
-Остали млечни производи 
(индустријски)- 190.800,оо динара 
-Свеже месо и изнутрице-1.875.005,оо 
динара 
-Месне прерађевине-983.100,оо динара 
-Свеже воће и поврће-1.893.262,оо динара 
-Смрзнуто воће и поврће-/ 
-Конзервирано поврће-94.488,2о динара 
-Риба-478.156,оо динара 
-Намирнице широке потрошње- 
2.078.306,оо динара 

Укупно за све партије са ПДВ-ом: 

9.780.316,10 
           

 
2) Разлози и околности који оправдавају примену  поступка јавне набавке велике 

вредности. 
Наручилац спроводи наведени поступак сходно члану 32 Закона о јавним набавкама, 

односно из разлога што је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000 динара. 
        

Основни подаци о лицима којима је наручилац упутитио позив за подношење понуде 
и разлози за упућивање позива тим лицима: 

Наручилац је позив за подношење понуда објавио на Порталу јавних набавки, на 
својој интернет страници и на порталу Службеног гласника РС дана 12.3.2020. 
године. 

3) Укупан број поднетих понуда  са основним подацима о понуђачима: пет 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 
„Ловопромет“ ДОО, Чамурлијски  пут бб, Трупале, 

Ниш примљена дана 10.04.2020.године у 10,55 часова и 
заведена под бројем 192/1. 

                           НЕМА             

ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар 
примљена дана 13.04.2020.године у 08,45 часова и заведена 

под бројем 195/1. 

 

 

НБА Патриота ДОО из Књажевца, улица Иве Лоле 
Рибара бб, примљена дана 13.04.2020.године у 11,05 и 

заведена под 196/1. 

 

 
Млекара ДИС Тодоровић доо, улица Светог Саве број 
4 Ражањ, понуда примљена дана 13.4.2020. године, у 

11,25 и заведена под бројем 197/1 



 

Дон Дон ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б, 
Нови Београд, примљена дана 13.04.2020.године у 11,40 

часова и заведена под бројем 198/1. 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и 
понуђена цена тих понуда: 

 
 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Подносилац 
понуде 

Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

/ / / 
 
5) Критеријум за оцењивање понуде је  „ најниже понуђена цена „ по члану 85. Став 1 , 

тачка 2. Закона о јавним набавкама( „ Сл. гласник РС „бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена, узимајући у 
обзир и записник о отварању понуда бр. 200/1 од 13.4.2020.године. 
 
 

 

 

 

Назив/име понуђача 

 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 

1 

„Ловопромет“ ДОО, Чамурлијски  пут 
бб, Трупале, Ниш примљена дана 
10.04.2020.године у 10,55 часова и 
заведена под бројем 192/1. 

 партија  11 – конзервирано поврће- 78.739,80 
динара      

партија 12-риба -423.699,60 динара          

2 

ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, 
Зајечар примљена дана 13.04.2020.године 

у 08,45 часова и заведена под бројем 
195/1. 

 

Партија 2-Коре за питу-98.100,00 динара 
Партија 4-Млеко и јогурт-791.899,оо динара  
Партија 5-Сиреви-743.750 динара 
Партија 6-Остали млечни производи 
(индустријски)-203.276,оо динара 
Партија 7-Свеже месо и изнутрице-1.704.550,оо  
динара 
Партија 8-Месне прерађевине-819.250,00  динара 
Партија 11-Конзервирано поврће-97.815,00  
динара 
Партија 12-Риба-416.080,оо  динара 
Партија 13-Намирнице широке потрошње-
1.809.580 динара 

3 

НБА Патриота ДОО из Књажевца, улица 
Иве Лоле Рибара бб, примљена дана 

13.04.2020.године у 11,05 и заведена под 
196/1. 

 

партија 9 –  свеже воће и  поврће-1.720.420,оо 
динара .    

4 

Млекара ДИС Тодоровић доо, улица 
Светог Саве број 4 Ражањ, понуда 
примљена дана 13.4.2020. године, у 
11,25 и заведена под бројем 197/1 

 партија 5 –  сиреви -  510.000,оо динара  
  партија 6 - Остали млечни производи 
(индустријски)-159.000,оо   
 

5 Дон Дон ДОО Београд, Булевар Зорана -Брашно и хлеб- 542.000,оо динара 



Ђинђића 144Б, Нови Београд, примљена 
дана 13.04.2020.године у 11,40 часова и 

заведена под бројем 198/1. 

 

- Коре за питу-  108.000,оо динара 

 

 
 б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума најниже 
понуђене цене  
 
 Наручилац је био у могућности да упоређивањем понуђених цена прихватљивих понуда дође 
до најниже понуђене цене, за све партије, осим за партију 3-пекарски производи, за коју није 
добио ни једну понуду, као и за партију 10-смрзнуто воће и поврће, где такође није добио ни 
једну партију. 

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

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су испуњени услови за доделу уговора 
за све партије, осим за партију 3-пекарски производи и партију 10-смрзнуто воће и поврће, те да  
је понуда понуђача за: 

 
- ПАРТИЈУ 1-Брашно и хлеб- Дон Дон доо, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б, понуда 

благовремена, одговарајућа и прихватљива.Понуда је дата у укупној вредности од 542.000,оо динара 
динара без ПДВ-а, односно 596.200,оо са ПДВ-ом, важење понуде 365 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 1 дан, ПИБ: 105425574, МБ:20383399, лице одговорно за потписивање уговора Алеш Мозетич, 
број рачуна: 275-0010221286916-66 код Социете Генерале банке. Комисија је предложила наручиоцу да 
овом понуђачу додели уговор. 
 
-ПАРТИЈУ 2-Коре за питу- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар, понуда благовремена 
и одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 98.100,оо динара без ПДВ-а, 
односно 107.910,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 92 дана, услови плаћања 45 дана, рок испоруке 2 
дана, ПИБ: 105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица Митровић, број 
рачуна: 160-284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом понуђачу додели 
уговор. 
 
 
-ПАРТИЈУ3-Пекарски производи- За ову партију није примљена ни једна понуда, то  Комисија је 
предложила наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка, будући да нису испуњени услови за доделу 
уговора, сходно члану 109 став1 Закона о јавним набавкама. 
 
 
-ПАРТИЈУ 4-Млеко и јогурт- ТИС Митровић ДОО, Лубнички пут бб, Зајечар, понуда 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 791.899,оо динара без 
ПДВ-а, односно 871.088,90 динара са ПДВ-ом, важење понуде 92 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 2 дана, ПИБ: 105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица 
Митровић, број рачуна: 160-284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 
 
-ПАРТИЈУ 5-Сиреви- Млекара ДИС Тодоровић доо, улица Светог Саве број 4 Ражањ, понуда 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 510.000,оо динара без 
ПДВ-а, односно 612.000,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 120 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 1 дан, ПИБ: 101463441, МБ:07841035, лице одговорно за потписивање уговора Марина 
Ђорђевић број рачуна: 205-8206-11 код Комерцијалне банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 
 
 



-ПАРТИЈУ 6-Остали млечни производи (индустријски)- Млекара ДИС Тодоровић доо, улица 
Светог Саве број 4 Ражањ, понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној 
вредности од 159.000,оо динара без ПДВ-а, односно 190.800,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 120 
дана, услови плаћања 45 дана, рок испоруке 1 дан, ПИБ: 101463441, МБ:07841035, лице одговорно за 
потписивање уговора Марина Ђорђевић број рачуна: 205-8206-11 код Комерцијалне банке. Комисија је 
предложила наручиоцу да овом понуђачу додели уговор. 
 
 
-ПАРТИЈУ 7-Свеже месо и изнутрице- ТИС МИТРОВИЋ доо Зајечар,Лубнички пут б.б, понуда 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 1.704.550,оо динара без 
ПДВ-а, односно 1.875.005,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 95 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 2 дана, ПИБ: 105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица 
Митровић, број рачуна: 160-284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 
-ПАРТИЈУ 8-Месне прерађевине- ТИС МИТРОВИЋ доо Зајечар,Лубнички пут б.б, понуда 
благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 812.250,оо динара без 
ПДВ-а, односно 983.100,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 95 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 2 дана, ПИБ: 105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица 
Митровић, број рачуна: 160-284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 
-ПАРТИЈУ 9-Свеже воће и поврће- НБА Патриота ДОО из Књажевца, улица Иве Лоле Рибара 
бб, благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 1.720.420,оо динара 
без ПДВ-а, односно 1.893.262,оо са ПДВ-ом, важење понуде 100 дана, услови плаћања 31 дан, рок 
испоруке 1 дан, ПИБ: 106738146, МБ:20670452, лице одговорно за потписивање уговора Мирјана 
Стевановић, број рачуна: 170-30010808001-51 код Уникредит банке. Комисија је предложила наручиоцу да 
овом понуђачу додели уговор. 
 
-ПАРТИЈУ 10-Смрзнуто воће и поврће- За ову партију није примљена ни једна понуда, то  Комисија 
је предложила наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка, будући да нису испуњени услови за 
доделу уговора, сходно члану 109 став1 Закона о јавним набавкама. 
 
 
-ПАРТИЈУ 11-Конзервирано поврће-„Ловопромет“ ДОО, Чамурлијски  пут бб, Трупале, Ниш, 
понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 78.739,80 
динара без ПДВ-а, односно 94.488,20 динара са ПДВ-ом, важење понуде 35дана, услови плаћања 45 дана, 
рок испоруке 2 дана, ПИБ: 100619380, МБ:07829469, лице одговорно за потписивање уговора ген. Дир. 
Драгољуб Пешић, број рачуна: 160-8953-86 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 
 
-ПАРТИЈУ 12-Риба- ТИС МИТРОВИЋ доо Зајечар,Лубнички пут б.б, понуда благовремена  
одговарајућа и прихватљива. Понуда је дата у укупној вредности од 416.080,оо динара без ПДВ-а, односно 
478.156,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 95 дана, услови плаћања 45 дана, рок испоруке 2 дана, ПИБ: 
105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица Митровић, број рачуна: 160-
284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом понуђачу додели уговор. 
 
 
-ПАРТИЈУ 13-Намирнице широке потрошње- ТИС МИТРОВИЋ доо Зајечар,Лубнички пут 
б.б, понуда благовремена и одговарајућа. Понуда је дата у укупној вредности од 1.809.580,оо динара без 
ПДВ-а, односно 2.078.306,оо динара са ПДВ-ом, важење понуде 95 дана, услови плаћања 45 дана, рок 
испоруке 1 дан, ПИБ: 105282063, МБ:20350474, лице одговорно за потписивање уговора Топлица 
Митровић, број рачуна: 160-284472-66 код Интеза банке. Комисија је предложила наручиоцу да овом 
понуђачу додели уговор. 
 

 Изабрани понуђачи извршавају набавку уз помоћ подизвођача: 
 

Да                                                        Не 
 X 



 
 

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку намирница и 
прехрамбених производа за потребе  Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, ознака из 
општег речника набавки 15000000, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 
уговора  као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Копија захтева се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
(На основу члан 149.став 1 и 6. ЗЈН „ Сл. гласник РС „ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
                                                                                                  
 

    Предшколска установа “Пчелица” 
                                                                                                                               Неготин 
                                                                                                                            директор 

                                                                                                                   Радмила Маџаревић 
 

                                                                                                                ____________________________ 


