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Република Србија 

Техничка школа са домом ученика 

„Никола Тесла“ 

Боже Димитирјевићабб 

Костолац 

Датум:. 29.06.2018. године  

Дел. број: 1631/1 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12,14/15 и 68/15), доноси 

ОДЛУКА 

о доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара: исхрана 

ученика - Материјали за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, 

Остали материјали за угоститељство) по Решење Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки број 4-00-483/2018 од 01.06.2018. године а која је примљена код 

наручиоца 12.06.2018. године 

Уговор се додељује понуђачу „Styline“doo, Ђуре Ђаковића 

бб, 12000 Пожаревац, заведена код наручиоца под бројем  969/1 од 

19.04.2018. године. 
Образложење 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

1. Назив наручиоца: Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла” 

2. Адреса наручиоца: место: Костолац, Боже Димитријевића бб 

3. Редни број јавне набавке 3-1/2018    

4. Предмет јавне набавке су радови и то:  Набавка добара: исхрана ученика - Материјали 

за угоститељство (Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали материјали за 

угоститељство (15000000) 

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: Предметна јавна набавка је предвиђена Финансијским планом 

за 2018. годину и Планом набавки за 2018. годину.  

7. Процењена вредност ЈН је: 4.000.000,00  динара (без ПДВ-а). 

8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

1. У складу са чл. 60. Закона о јавним набавкама, Наручилац је објавио позив за  подношење 

понуда у отвореном поступку, објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца 

дана 11.04.2018. године.  

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за подношење понуда био је закључно са    

30.03.2018 године до 12,00 часова.  

2. Приспеле понуде понуђача: 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу   

        наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 



 

2 

 Неблаговремене: Неблаговремених понуда није било .  

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 1   

Р. 

бр.  

Број под којим је понуда 

заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
Датум пријема 

Час 

пријема  

1. 964/1 

ТЗР“Катарина“ 

Краљице Марије 14/7 

11400 Младеновац 

19.04.2018. 10,40 

2. 965/1 

ПД”Авала”ад 

Лењинова 3 

12000 Пожаревац 

19.04.2018 11,18 

3. 966/1 

ПД”Инон инвест”доо 

Боже Димитријевића 166Б 

12000 Пожаревац 

19.04.2018. 11,29 

4. 969/1 

„Styline“д.о.о. 

Ђуре Ђаковића бб 

12000 Пожаревац 

19.04.2018. 11,43 

 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. 

дана 19.04.2018. године са почетком у 12,30  часова, а окончан је истог дана у 13,15 часова.  

Отварању понуда  присуствовали су овлашћени представници понуђача и то за: ПД”Инон Инвест” 

доо Раденковић Сузана 2170 од  18.04.2018. године,  за ПД”Авала”ад Сандра Рајчић, овлашћено 

лице у ПД”Авала” ад и Ивана Стокић и Предрага Стевић овлашћење бр. 51/2018. Поред чланова 

комисије и овлашћених представника понуђача отварању је присуствовала и Хилда Кузманов. 

 Свим присутним овлашћеним представницима након отварања понуда је уручена 

фотокопија Записника о отварању понуда број 971/1 од 19.04.2018.  године, а осталим 

понуђачима фотокопија записника је послата мејлом. 
3. Поновни преглед и оцена понуда по Решењу Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки број 4-00-483/2018 од 01.06.2018. године спроведен је дана 

22.06.2018. године: 

3. а.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

 1. Понуда понуђача:ТЗР“Катарина“, Краљице Марије 14/7, 11400 Младеновац, заведена код 

наручиоца под дел. бројем 964/1 од 19.04.2018. године неприхватљива је за наручиоца из разлога 

што садржи спецификацију за ставку 9 ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ  ПРОИЗВОДИ, те не садржи 

комплетну спецификацију трежених намирница, те је предлог комисије да понуду овог понуђача 

буде одбијена као неприхватљива. 

2. Понуда понуђача: ПД“Инон-инвест” доо, Боже Димитријевића 166Б, 12000 Пожаревац 

понуде заведена код наручиоца под дел. бројем 2677/1 од 25.11.2016. године. Понуђена 

цена: 3.339.106,35 динара без ПДВ-а, одн. 3.815.480,00 динара са ПДВ-ом.  

Поновним прегледом и оценом понуда, а по Решењу Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки број 4-00-483/2018 од 01.06.2018. године, комисија 
је констатовала да понуђач није доставио Извештај о лабораторијском  испитивању 

здравствене исправности за „погачу цвет 0,500кг“ и „векницу 0,100 кг“, већ је доставио 

Извешаје о лабораторијском испитивању здравствене исправности за „18-0308 хлеб ружу“ 

и „лепињу 150г“. Наручилац се обратио понуђачу захтевом следеће садржине: 
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„Конкурсном документацијом у Прилогу 5, у одељку 6 „Брашно, хлеб и 

производи од брашна“предвиђено је следеће: 

 -„хлеб 0,500 кг ( од брашна ТИП500), 

-„векница 0,100 кг, 

-„погача цвет 500кг 

Такође, на страни 23/49 конкурсне документације предвиђена је обавеза 

достављања лабараторијског испитивања о здравственој исправности производа на 

три месеца, као и да су понуђачи дужни да доставе уз тендерску документацију 

последњу анализу здравствене исправности производа. 

Увидом у вашу понуду утврђено је да сте доставили Извештај о испитивању 

за производе „хлеб 0,500 г“ (од брашна ТИП500), „лепиња 150 g“ и „18-0308 хлеб 

ружа“. 

Чланом 3 став 3 Правилника о врсти жита, млинских и пекарских производа 

(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2016) прописано је да произвођачку специфкацију 

пороизвода обухваћених овим правилником, који се разликују само по нето маси 

и/или облику, а истог су састава и производе се по истом технолошком поступку, 

може да прати исти извештај о извршеном испитивању квалитета производа. 

Имајући у вуду напред речено, потребно је да у року од 3 (три) дана односно 

до четвртка 28.06.2018. године до 12,00 часова доставите доказ (Изјава произвођача) 

да је реч о производима истог састава и да се производе по истом технолошком 

процесу, а да се разликују само по нето маси и/или облику, те да Извештај о 

испитивању хлеба, може да прати и производе као што су лепиња  и хлеб ружа које 

сте ви доставили, као и векницу и погачу цвет које су тражене у конкурној 

документацији. 

Уколико не поступите по овом захтеву, наручилац ће вашу понуду одбити као 

неприхватљиву, јер наручилац није у могућности да са сигурношћу  утврди да ли је 

се ради о производима истог састава и да се производе по истом технолошком 

процесу, а да се разликују по нето маси и/или облику, како би Извештај о 

испитивању за производе наведене у спецификацији пратио производе које сте нам 

ви послали у конкурсној документацији.“ 

У остављеном року понуђач је доставио изјаву произвођача и за један и за 

други производ којим је констатовано следеће: 

- да у пекари АС „Браћа Станковић“, „Погача цвет“ носи трговачки назив 

„Хлеб ружа“ и да одговара производу „Погача цвет“односно да се 

производи по технолошком поступку који одговара производу „Погача 

цвет, те је прихватљив Извештај о лабораторијском испитивању 

здравствене исправности за производ „Погача цвет“ 

- за производ „векница 0,100кг „ понуђач није доставио Извештај о 

лабараторијском испитивању здравствене исправности, нити Изјавом 

произвођача потврдио да неки од достављених  Извештаја о 

лабораторијском испитивању здравствене исправности  може да прати 

производ „векница 0,100 гр“, те комисија констатује да је понуда понуђача 

у том делу непотпуна. 
Комисија је оценила све приложене изјаве, све извшетаје и констатовала да понуда понуђача не 

садржи комплетне извештаје  о лабораторијском испитивању здравствене  исправности за све 

трежене намирнице по спецификације, те је предлог комисије да понуда овог понуђача буде 

одбијена као неприхватљива. 

3.б.  прихватљиве  су  понуде: 
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1. Понуда понуђача Привредно друштво “Авала” АД, Лењинова 3, 12000 Пожаревац, 

заведена код наручиоца под дел. бројем 965/1 од  19.04.2018.године. 

Понуђена цена: 3.521.099,40 динара  без ПДВ-а, односно 4.028.484,50 динара са ПДВ-ом. 

Комисија је прегледом спецификације понуде понуђача установила следеће: 

- на страни 14/49 ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ставка 1 

ЈУНЕЋИ БУТ БК без коленице укупна цена са ПДВ-а треба да буде 148.647,40    динара а 

гласи 148.648,50  динара са ПДВ-ом ,на страни 14/49 ЈУНЕЋЕ, СВИЊСКО МЕСО И 

ПРЕРАЂЕВИНЕ ставка 3 СУВА РЕБРА укупна цена без ПДВ-а треба да буде 10.753,50 

динара а гласи 10.953,50  динара без ПДВ-а, тако да је укупна вредност ове ставке са ПДВ-

ом износи 1.077.487,60 динара а не 1.077.487,60 динара са ПДВ-ом, 

-на страни 16/49 ПИЛЕЋЕ МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ ставка 1  ПИЛЕЋИ БАТАК 

БК  укупна цена са ПДВ-ом треба да буде 55.200,00 динара а гласи 54.450,00 динара, тако 

да је укупна вредност те ставке са ПДВ-ом износи 390.012,00 динара, а не 390.212,00 

динара са ПДВ-ом, 

- -на страни 22/49 БРАШНО, ХЛЕБ И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА ставка 3  

БРАШНО КУКУРУЗНО  укупна цена без ПДВ-а треба да буде 11.490,00 динара а гласи 

11.499,00 динара, тако да је укупна вредност те ставке без ПДВ-а износи 374.090,00 

динара, а не 374.099,00 динара без ПДВ-а, 

Имајући у виду напред речено укупна вредност ваше понуде је 3.521.099,40 без  

ПДВ-ом односно 4.028.484,50  динара са ПДВ-ом. Понуђач је у остављеном року дао 

сагалстност на исправку рачунске грешке. 
Комисија је ценећи све обавезне и додатне услове који су тражени у конкурсној 

документацији и ценећи све околности  предложила одговорном лицу наручиоца да 

понуду овог понуђача  прихвати, јер испуњава тражене услове у конкурсној 

документацији. 

2. Понуда понуђача “Styline” d.o.o., Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, заведена код 

наручиоца под дел. бројем 969/1 од  19.04. 2018. године. 

Понуђена цена: 3.226.535,00 без  ПДВ-ом односно 3.686.243,00  динара са ПДВ-ом. 

На основу увида  у понуду- Спецификацију производа Комисија је утврдила да 

постоји рачунска грешка и то: 

 - на страни 17/49 РИБА И РЕБЉЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ ставка 2 ОСЛИЋ 

ХОКИ(смрзнути) цена без ПДВ-а треба да буде 41.600,00    динара а гласи 67.600,00  

динара а цена са ПДВ-ом треба да гласи 45.760,00 динара а гласи 74.760,00 динара, тако да 

је укупна вредност те ставке 170.800,00 без ПДВ-а, односно 193.900,оо са ПДВ-ом, а не 

196.800,00 динара без ПДВ-а односно 222.500,00 динара са ПДВ-ом. 

- на страни 21/49 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ставка 11 БИЉНИ ПИЦА 

СИР цена са ПДВ-ом треба да буде 29.280,00 динара а гласи 26.880,00 динара, тако да је 

укупна вредност те ставке са ПДВ-ом износи 610.690,00 динара, 

-на страни 30/49 ОСТАЛИ ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗОВДИ ставка 22 ГРИЗ  цена са 

ПДВ-ом треба да буде 4.968,00 динара а гласи 4968,00 динара, тако да је укупна вредност 

те ставке са ПДВ-ом износи 512.812,00 динара. 

Имајући у виду напред речено укупна вредност ваше понуде је 3.226.535,00 без  

ПДВ-ом односно 3.686.243,00  динара са ПДВ-ом. Понуђач је у остављеном року дао 

сагластност на исправку рачунске грешке. 

Поновним прегледом и оценом понуда, а по Решењу Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-483/2018 од 01.06.2018. године, 

комисија је констатовала да понуђач није доставио Извештај о испитивању за „погачу 

цвет 0,500кг“ и „векницу 0,100 кг“, већ је доставио за -„хлеб 0,500 кг ( од брашна ТИП500). 

Наручилац се обратио понуђачу захтевом следеће садржине: 
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Конкурсном документацијом у Прилогу 5, у одељку 6 „Брашно, хлеб и 

производи од брашна“предвеђено је следеће: 

 -„хлеб 0,500 кг ( од брашна ТИП500), 

-„векница 0,100 кг, 

-„погача цвет 500кг 

Такође, на страни 23/49 конкурсне документације предвиђена је обавеза 

достављања лабараторијског испитивања о здравственој исправности производа на 

три месеца, као и да су понуђачи дужни да доставе уз тендерску документацију 

последњу анализу здравствене исправности производа. 

Увидом у вашу понуду утврђено је да сте доставили Извештај о испитивању 

за производе „хлеб 0,500 г“ (од брашна ТИП500), а нисте доставили Извештај о 

испитивању за „погачу цвет 0,500 кг“ и „векницу 0,100кг“. 

Чланом 3 став 3 Правилника о врсти жита, млинских и пекарских производа 

(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2016) прописано је да произвођачку специфкацију 

пороизвода обухваћених овим правилником, који се разликују само по нето маси 

и/или облику, а истог су састава и производе се по истом технолошком поступку, 

може да прати исти извештај о извршеном испитивању квалитета производа. 

Имајући у вуду напред речено, потребно је да у року од 3 (три) дана односно 

до четвртка 28.06.2018. године до 12,00 часова доставите доказ (Изјава произвођача) 

да је реч о производима истог састава и да се производе по истом технолошком 

процесу, а да се разликују само по нето маси и/или облику, те да Извештај о 

испитивању хлеба, може да прати и производе векницу и погачу цвет које су 

тражене у конкурној документацији. 

Уколико не поступите по овом захтеву, наручилац ће вашу понуду одбити као 

неприхватљиву, јер наручилац није у могућности да са сигурношћу  утврди да ли је 

се ради о производима истог састава и да се производе по истом технолошком 

процесу, а да се разликују по нето маси и/или облику, како би Извештај о 

испитивању за производе наведене у спецификацији пратио производе које сте нам 

ви послали у конкурсној документацији. 

У остављеном року понуђач је доставио Изјаву произвођача ЗТР“МД“ којом 

потврђује да су „Хлеб т-500 од 500 гр“, „векница 100 гр“ и „погача цвет 0,500 гр“ 

истог сировинског састава и да се производе по истом технолошком процесу, те 

Извештај о лабораторијском испитивању здравствене исправности за производ „хлеб 

т-500“ од 500 г може да прати  производе „векница 100 гр“ и „погача цвет 0,500 гр“ . 

Комисија је ценећи све обавезне и додатне услове који су тражени у конкурсној 

документацији ценећи све околности  предложила одговорном лицу наручиоца да 

понуду овог понуђача  прихвати, јер испуњава тражене услове у конкурсној 

документацији. 
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже 

понуђене цене, извршено је рангирање свих  прихватљивих понуда, а који су потврдили важност 

својих понуда: 
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