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 ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ 

Место: Мионица 

Ул. Кнеза Грбовића  бр. 31 

Деловодни број: 02-843 

Датум: 1.8. 2018.год. 

 

 

 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 02-793 од 

3.7.2018. године, Решења о образовању комисије која ће спровести поступак јавне набавке број  

02-793/1 од 3.7.2018.године, сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 02-831 од 

24.7.2018. године, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), доносим следећу 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора   

 

 

У јавној набавци добара број 05/2018 – набавка намирница за ђачку кухињу у школској 

2018/2019.години  Уговор о јавној набавци добара – намирница за ђачку кухињу, за партију 

1,2,3,4,5, додељује се понуђачу ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА 

Д“ д.о.о., Мионица ул. Војводе Мишића бр. 73, Мионица, ПИБ:  101392305 матични број: 

17100645,  понуда заведена код понуђача под бројем  05/18  од 23.7.2018. године. 

 

 

Образложење 

 

 На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 02-793 од 3.7.2018. 

године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности – набавка 

намирница за ђачку кухињу, на основу чл. 31. и 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ).  

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 

1. Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице 

2. Адреса наручиоца: место: Мионица  ул. Кнеза Грбовића  бр. 31. 

3. Редни број јавне набавке 05. 

4. Предмет  ЈН је набавка добара и то: набавка намирница за ђачку кухињу у школској 

2018/2019.години.   

5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама 

6. Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈНМВ су обезбеђена од родитељских 

средстава. 

7. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 426822. 

8. Процењена вредност ЈНМВ  за партију број 1,2,3,4,5 је: 4.328.000,00  динара (без ПДВ-а) и  

по партијама како следи: 
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9. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 

1. У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. 05/2018,  је дана 13.7.2018. године, објављен на Порталу јавних 

набавки и  Интернет адреси Наручиоца Основна школа „Милан Ракић“ у Мионици.    

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

23.7.2018. године до 11,00 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: 

 

            Неблаговремених  понуда није било. 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Табела 1 

Ред. 

број 

Назив, седиште и облик 

организовања понуђача 

Деловодни број под 

којим је понуда 

уписана 

Датум 

подношења 

понуде 

Време 

1. ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., 

Мионица 

02-823 23.7.2018.г. 10,50 часова 

Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда 

т.ј. дана 23.7.2018. године са почетком у 11,30 часова, а окончан је истог дана у 13,30 часова.  

Отварању понуда нису присуствовали  овлашћени представници понуђача и истима  је, 

записник о отварању понуда, достављен  у року од 3 (три) дана рачунајући од дана отварања 

понуда. 

3. Преглед и оцена понуда: 

 

После отварања понуда Комисија је дана 24.7.2018. године, извршила детаљан преглед и 

стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

Неприхватљивих понуда није било. 

ПАРТИЈЕ Предмет набавке Процењена вредност 

Партија 1 Хлеб, брашно и пецива 1.039.927,00 

Партија 2 Разни прехрамбени 

производи 

729.956,24 

Партија 3 Млеко и млечни 

производи 

724.921,20 

Партија 4 Месо и месне 

прерађевине 

1.530.779,26 

Партија 5 Свеже поврће и свеже 

воће 

302.416,30 

 

УКУПНО 

  

4.328.000,00 
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        Прихватљива понуда за партију број 1,2,3,4,5, је: 

• за партију бр. 1, понуда бр. 05/18/1 од 23.7.2018. године понуђача ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., Мионица ул. Војводе 

Мишића бр. 73, Мионица 

- Укупна цена без ПДВ-а: 742.733,00 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 817.120,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана издавања фактуре, без аванса 

- Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

- Рок испоруке: У року од 24 часа  од часа пријема поруџбенице Наручиоца, осим, ако се 

Наручилац и Испоручилац не споразумеју   другачије,  а у случају када је поруџбеница послата 

у петак, испорука се врши у понедељак од 6,00 часова до 8,30 часова у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Наручилац оставља могућност за потребом хитне - изненадне испоруке  

коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено 

од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено 

упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.   

- Место и Начин испоруке: Основна школа «Милан Ракић», улица Кнеза Грбовића 31, 

14242 Мионица и у издвојена одељења: Горња Топлица у просторијама школе у Горњој 

Топлици, Доња Топлица у просторијама школе у Доњој Топлици, Табановић у просторијама 

школе у Табановићу, Струганик у просторијама школе у Струганику и Дучић у просторијама 

школе у Дучићу. 

Сукцесивно. 

 за партију бр. 2, понуда бр. 05/18/2 од 23.7.2018. године понуђача ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., Мионица ул. Војводе Мишића бр. 

73, Мионица 

- Укупна цена без ПДВ-а: 574.379,16 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 680.496,30 динара 

- Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана издавања фактуре, без аванса 

- Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

- Рок испоруке: У року од 24 часа  од часа пријема поруџбенице Наручиоца, осим, ако се 

Наручилац и Испоручилац не споразумеју   другачије,  а у случају када је поруџбеница послата 

у петак, испорука се врши у понедељак од 6,00 часова до 8,30 часова у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Наручилац оставља могућност за потребом хитне - изненадне испоруке  

коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено 

од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено 

упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.   

- Место и Начин испоруке: Основна школа «Милан Ракић», улица Кнеза Грбовића 31, 

14242 Мионица и у издвојена одељења: Горња Топлица у просторијама школе у Горњој 

Топлици, Доња Топлица у просторијама школе у Доњој Топлици, Табановић у просторијама 

школе у Табановићу, Струганик у просторијама школе у Струганику и Дучић у просторијама 

школе у Дучићу. 

Сукцесивно. 

• за партију бр. 3, понуда бр. понуда бр. 05/18/3 од 23.7.2018. године понуђача 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., Мионица ул. 

Војводе Мишића бр. 73, Мионица 

- Укупна цена без ПДВ-а: 652.670,00 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 747.790,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана издавања фактуре, без аванса 

- Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

- Рок испоруке: У року од 24 часа  од часа пријема поруџбенице Наручиоца, осим, ако се 

Наручилац и Испоручилац не споразумеју   другачије,  а у случају када је поруџбеница послата 
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у петак, испорука се врши у понедељак од 6,00 часова до 8,30 часова у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Наручилац оставља могућност за потребом хитне - изненадне испоруке  

коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено 

од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено 

упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.   

- Место и Начин испоруке: Основна школа «Милан Ракић», улица Кнеза Грбовића 31, 

14242 Мионица и у издвојена одељења: Горња Топлица у просторијама школе у Горњој 

Топлици, Доња Топлица у просторијама школе у Доњој Топлици, Табановић у просторијама 

школе у Табановићу, Струганик у просторијама школе у Струганику и Дучић у просторијама 

школе у Дучићу. 

Сукцесивно. 

• за партију бр. 4, понуда бр. 05/18/4 од 23.7.2018. године понуђача ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., Мионица ул. Војводе 

Мишића бр. 73, Мионица 

- Укупна цена без ПДВ-а: 1.284.020,70 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 1.474.110,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана издавања фактуре, без аванса 

- Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

- Рок испоруке: У року од 24 часа  од часа пријема поруџбенице Наручиоца, осим, ако се 

Наручилац и Испоручилац не споразумеју   другачије,  а у случају када је поруџбеница послата 

у петак, испорука се врши у понедељак од 6,00 часова до 8,30 часова у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Наручилац оставља могућност за потребом хитне - изненадне испоруке  

коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено 

од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено 

упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.   

- Место и Начин испоруке: Основна школа «Милан Ракић», улица Кнеза Грбовића 31, 

14242 Мионица и у издвојена одељења: Горња Топлица у просторијама школе у Горњој 

Топлици, Доња Топлица у просторијама школе у Доњој Топлици, Табановић у просторијама 

школе у Табановићу, Струганик у просторијама школе у Струганику и Дучић у просторијама 

школе у Дучићу. 

Сукцесивно. 

• за партију бр. 5, понуда бр. 05/18/5 од 23.7.2018. године понуђача ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., Мионица ул. Војводе 

Мишића бр. 73, Мионица 

- Укупна цена без ПДВ-а: 301.520,75 динара 

- Укупна цена са ПДВ-ом: 331.694,00 динара 

- Рок и начин плаћања: у року од 45 дана од дана издавања фактуре, без аванса 

- Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда 

- Рок испоруке: У року од 24 часа  од часа пријема поруџбенице Наручиоца, осим, ако се 

Наручилац и Испоручилац не споразумеју   другачије,  а у случају када је поруџбеница послата 

у петак, испорука се врши у понедељак од 6,00 часова до 8,30 часова у матичној школи и у 

издвојеним одељењима. Наручилац оставља могућност за потребом хитне - изненадне испоруке  

коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од пет сати од пријема захтева. Лице задужено 

од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком упутиће телефоном, с тим да ће истовремено 

упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће нагласити да је у питању хитна испорука.   

- Место и Начин испоруке: Основна школа «Милан Ракић», улица Кнеза Грбовића 31, 

14242 Мионица и у издвојена одељења: Горња Топлица у просторијама школе у Горњој 

Топлици, Доња Топлица у просторијама школе у Доњој Топлици, Табановић у просторијама 

школе у Табановићу, Струганик у просторијама школе у Струганику и Дучић у просторијама 

школе у Дучићу. 

Сукцесивно. 
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Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о 

јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације. 

 

4.   Рангирање  прихватљивих понуда: 

 

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

најповољније понуде, извршено је рангирање свих  прихватљивих понуда: 

 

 

6. Предлог комисије за јавну набавку: 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем  

прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена, предлаже се Наручиоцу 

доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци мале вредности број 

05/2018  – набавка намирница за ђачку кухињу у школској 2018/2019. години за партију 1,2,3,4 и 

5,  са понуђачем ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о., 

Мионица ул. Војводе Мишића бр. 73 чија је понуда бр. 05/18 од 23.7.2018.године, а заведена код 

Наручиоца под бројем 02-823 од 23.7.2018. године,  оцењена као прихватљива и наjповољнија у  

поступку јавне набавке мале вредности  број 05/2018. 

 

Директор је као одговорно лице наручиоца прихватио предлог Комисије за спровођење 

поступка јавне набавке, те је на основу напред наведеног  и члана 108. став 1. Закона донео  

Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 (пет) дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. 
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ЦЕНА 

Са ПДВ-ом 

1. 

ДРУШТВО ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, 
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„ДУЊА Д“ д.о.о., 
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