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Дом ученика средњих школа Ужице 

Ул. Ужичке републике бр. 116 

 

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

Бр. набавке 001-2018 

Намирнице и прехрамбени производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Maj 2018. године 

 
 
 

На основу члана 108.  Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број 68/2015) , и Извештаја о 
стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, 03 број 001-37/18 oд 30.04.2018. године, директор Дома 
ученика средњих школа Ужице,  дана 07.05.2018. године доноси 
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OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

У отвореном поступку за јавну набавку велике вредности 03 број 001/2018, чији је предмет набавка добра – 
Намирнице и прехрамбени производи, обликовано у 13 партија, додељује се : 
 
1.Уговор о јавној набавци за партију бр. 1- Хлеб, кифле и лепиње, понуђачу „ Понс“.д.о.о. Чачак, на основу 
понуде бр број 001-15/18 од 27.04.2018 године.   
 
2. Уговор о јавној набавци за партију бр. 2- Конзервирано воће и поврће, понуђачу „Еурогранд“ д.о.о. 
Ужице, на основу понуде 03 бр 001-16/18 од 27.04.2018. године. 
 
3. Уговор о јавној набавци за партију :3- Смрзнута лисната пецива,понуђачу „Ненсицо“ д.о.о. Београд, на 
основу понуде 03 бр 001-10/18 од 26.04.2018. године. 
 
4. Уговор о јавној набавци за партију :4.- Јунеће, свињско и пилеће месо, понуђачу „Сувобор кооп нн“ 
д.о.о. Чачак, на основу понуде 03 бр 001-24/18 од 27.04.2018. године. 
 
5. Уговор о јавној набавци за партију :5.- Роштиљско месо, понуђачу „Шопаловић“ пр. Радосав Шопаловић 
Мачкат, на основу понуде 03 бр 001-14/18 од 27.04.2018. године. 
 
6. Уговор о јавној набавци за партију :6- Месне прерађевине, понуђачу „Foks“ д.о.о. Ужице, на основу 
понуде 03 бр 001-35/18 од 27.04.2018. године. 
 
7. Уговор о јавној набавци за партију :7- Риба замрзнута, понуђачу „Еурогранд“  д.о.о. Ужице, на основу 
понуде 03 бр. 001-18/18 од 27.04.2018. године. 
 
8. Уговор о јавној набавци за партију :8- Млеко, јогурт, кисело млеко и кисела павлака, понуђачу ПК 
„Златибор“ д.о.о. Златибор, на основу понуде 03 бр. 001-28/18 од 27.04.2018. године. 
 
9. Уговор о јавној набавци за партију :9- Кајмак и сиреви, понуђачу ПК „Златибор“ д.о.о. Златибор, на 
основу понуде 03 бр 001-27/18 од 27.04.2018. године. 
 
10. Уговор о јавној набавци за партију :10- Свеже воће и поврће, понуђачу  „Ила промет“ д.о.о. Чачак, на 
основу понуде 03 бр 001-33/18 од 27.04.2018. године. 
 
11. Уговор о јавној набавци за партију :11- Замрзнуто воће и поврће, понуђачу „Еуро гранд“ д.о.о.  Ужице, 
на основу понуде 03 бр 001-20/18 од 27.04.2018. године. 
 
12. Уговор о јавној набавци за партију :12- Остала прехрамбена роба, понуђачу „Ила промет“ д.о.о. Чачак, 
на основу понуде 03 бр 001-34/18 од 27.04.2018. године. 
 
13. Уговор о јавној набавци за партију: 13 – Сладолед понуђачу „Еурогранд“ д.о.о. Ужице на основу 
понуде 03 бр. 001-19/18 од27.04.2018. године.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Наручилац Дом ученика средњих школа Ужице, је дана 14.03.2018. године, донео Одлуку о покретању 
отвореног поступка ЈНВВ, 03 број 001/2018, за јавну набавку добара - набавка  Намирница и прехрамбених 
производа, обликовану у 13 партија, а дана 19.03.2018. године објавио обавештење о покретању поступка и 
Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту Дома ученика средњих школа Ужице. 
  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је двадесет шест (26) понуда. Након 
извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и саставила извештај 03 
број 001-37/18 од 03.05.2018. године, у коме је констатовала следеће: 
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1.Предмет јавне набавке: јавна набавка добра – набавка Намирница и прехрамбених производа обликованих у 13 
партија, редни број јавне набавке: ЈН 03 бр. 001/18. 
 
2.Процењена вредност јавне набавке: УКУПНО 8.445.067,00 динара без ПДВа, са процењеним вредностима 
по партијама од 1-13 по плану Јавних набавки за 2018. годину објављеном на Порталу управе за јавне набавке и 
званичном сајту наручиоца и то: 

 за партију бр. 1. – 546.770,00 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 2. – 128.940,35 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 3. – 686.386,81 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 4. – 1.868.268,15 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 5. – 438.165,00 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 6.  – 814.751,50 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 7. – 494.114,00 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 8. – 472.895,15 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 9. – 381.925,00 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 10. – 878.171,25 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 11. – 283.549,00 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 12. – 1.356.168,29 дин. без ПДВа 
 за партију бр. 13 – 94.962,50 дин без ПДВа 

 
3. Називе понуђача чије су понуде благовремене: 

 

Ред. 
број 

Назив, седиште и облик организовања 
понуђача Партија број 

Деловодни број 
под којим су 

понуде заведене 

Датум 
подношења 

понуда 
Време 

1. „Ненсицо“ д.о.о. Београд 3 03 бр. 001-10/18 26.04.2018. 11,00 
2. „Недељковић“ пр. Шашинци 4 03 бр. 001-12/18 26.04.2018. 11,00 
3. „Недељковић“ пр. Шашинци 5 03 бр. 001-12-1/18 26.04.2018. 11.00 
4. „Ила промет“д.о.о. Чачак 12 03 бр. 001-34/18 27.04.2018 10,55 
5. „Ила промет“д.о.о. Чачак 10 03 бр. 001-33/18 27.04.2018. 10,55 
6. „Шопаловић“ пр. Р. Шопаловић Мачкат 4 03 бр. 001-13/18 27.04.2018 08,10 
7. „Шопаловић“ пр. Р. Шопаловић Мачкат 5 03 бр. 001-14/18 27.04.2018. 08,10 
8. „Еуро гранд“ д.о.о. Ужице 2 03 бр. 001-16/18 27.04.2018. 09,10 
9. „Еуро гранд“ д.о.о. Ужице 6 03 бр. 001-17/18 27.04.2018 09,10 

10. „Еуро гранд“ д.о.о. Ужице 7 03 бр. 001-18/18 27.04.2018 09,10 
11. „Еуро гранд“ д.о.о. Ужице 13 03 бр. 001-19/18 27.04.2018 09,10 
12. ПК“Златибор“ а.д. Златибор 8 03 бр. 001-28/18 27.04.2018 10,50 
13. ПК“Златибор“ а.д. Златибор 9 03 бр. 001-27/18 27.04.2018 10,50 
14. „Фох трговина“ д.о.о. Ужице 6 03 бр. 001-35/18 27.04.2018 10,57 
15. „Сувобор кооп нн“ д.о.о.Чачак 4 03 бр. 001-24/18 27.04.2018 10,30 
16. „Сувобор кооп нн“ д.о.о.Чачак 5 03 бр. 001-23/18 27.04.2018. 10,30 
17. „Сувобор кооп нн“ д.о.о.Чачак 6 03 бр. 001-22/18 27.04.2018 10,30 
18. „Млекара Моравица“ д.о.о. Ариље 8 03 бр. 001-25/18 27.04.2018. 10,43 
19. „Сретен Гудурић“ а.д. Ужице 1 03 бр. 001-30/18 27.04.2018. 10,55 
20. „Сретен Гудурић“ а.д. Ужице 3 03 бр. 001-31/18 27.04.2018. 10,55 
21. „Артос“ д.о.о. Косјерић 1 03 бр. 001-8/18 23.04,2018. 10,23 
22. „Матијевић“ д.о.о. Нови Сад 5 03 бр. 001-6-1/18 23.04.2018. 07,45 
23. „Матијевић“ д.о.о. Нови Сад 4 03 бр. 001-7/18 23.04.2018. 07,45 
24. „Понс“ д.о.о. Чачак 1 03 бр. 001-15/18 27.04.2018. 08,15 
25. „Еурофиш“ пр. Ужице 7 03 бр. 001-21/18 27.04.2018. 09,25 
26. „Еурогранд“ д.о.о. Ужице 11 03 бр. 001-20/18 27.04.2018. 09,10 

 
4. ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ И РАЗЛОЗИ ОДБИЈАЊА: 

Одбијене су следеће понуде: Понуда Понуђача „Сретен Гудурић“ а.д. Ужице у партији бр. 3 бр. понуде 03 бр. 
001-31/18 од 27.04.2018. године; понуда понуђача „Недељковић“ пр. Шашинци за партију бр. 5, број понуде 03 
број 001-12/18 од 26.04.2018. године као и понуда понуђача Млекара „Моравица“ д.о.о. Ариље за партију бр. 8, 
понуда 03 бр. 001-25/18 од 27.04.2018. године, јер су исте прешле процењену вредност за дате партије за које су 
наведени понуђачи са наведеним понудама аплицирали.  
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5. ПОВУЧЕНА ПОНУДА  
У партији бр. 6 понуђач „Сувобор кооп нн“ д.о.о. Чачак дописом од 04.05.2018. године одустао је 
односно повукао своју понуду за ову партију па је за најповољнијег понуђача изабран понуђач који 
јепо рангу доставио следећу најповољнију понуду а то је „Фокс трговина“ д.о.о. Ужцице.  

 
6. НАЧИН ПРИМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА: 
Комисија је све благовремене, исправне и прихватљиве понуде вредновала и упоређивала применим 

критеријума за избор најповољније понуде и то према критеријуму НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, све сходно 
критеријуму који је назначен у КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ  КОЈА ЈЕ ОБЈАВЉЕНА НА ПОРТАЛУ 
ЈАВНИХ НАБАВКИ 19.03.2018. године, уз обавезан услов рока непромењљивости цена за цео уговорени период 
од годину дана.   

Комисија је разматрајући дате понуде применом критеријума „најнижа понуђена цена“, а на основу 
стручне оцене понуда, сачинила извештај о стручној оцени понуда и ранг листу у поступку ЈН 03 бр. 001/18. По 
извршеном рангирању и стручниој оцени понуда, Комисија је припремила предлог Одлуке о додели уговора и 
доставила га надлежном органу на усвајање. 
 

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у Извештају о стручној 
оцени понуда 03 број 001-37/18 од 30.04.2018. године, и донело одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) 

дана од дана пријема ове одлуке, сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН. 
 

                                                                                    Дом ученика средњих школа Ужице 
                                                                                     директор 

                                                                                  Зоран Поповић 
 
 
 
 

                       

                                                                                                       


