
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„СЛАВА КОВИЋ“ 

Ул. Јанка Веселиновића бр. 3 

БОГАТИЋ 

Број: 710 

Датум: 30.06.2020. године 

 

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

и 68/2015) и Извештаја о стучној оцени понуда Комисије за јавне набавке бр. 709 од 

30.06.2020. године, вршилац дужности директора Предшколске установе „ Слава Ковић“ 

Богатић, Лидија Симеуновић, донела је:  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

Бира се као најповољнија понуда и додељује се Уговор о јавној набавци намирница и 

прехрамбених производа број 1.1.3/2020, за јавну набавку мале вредности обликовану у 

9 партија, понуђачу: 

ДППУ “Вум“ доо Шабац, ул. Стефана Првовенчаног 77/1  Шабац, за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8 и 9. 

Образложење 

 

Наручилац је дана 22.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, набавка намирница и прехрамбених производа број 1.1.3./2020, број 

Одлуке 678, а дана 22.06.2020. године објавио Позив за подношење понуда број 681 на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.  

 

1. Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Набавка намирница и прехрабених 

производа, јавна набавка мале 

вредности, обликована у девет 

партија  

 

Редни број јавне набавке 1.1.3/2020 

Подаци о апропријацији у буџету 

односно финансијском плану за 

плаћање 

Средства за наведену набавку су 

предвиђена у финансијском плану 

наручиоца на конту 426823, а набавка 

је предвиђена у Плану набавки за 

2020 годину бр. 77  од  23.01.2020. 

године. 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) у целини и по партијама 

3.750.000,00 динара 

За партију 1 – 950.000,00 динара 

За партију 2 – 350.000,00 динара 

За партију 3 – 45.000,00 динара 

За партију 4 – 400.000,00 динара 

За партију 5 – 600.000,00 динара 

За партију 6 – 200.000,00 динара 

За партију 7 – 750.000,00 динара 

За партију 8 - 25.000,00 динара 



За партију 9 – 430.000,00 динара 

 

 

 

Рок за подношење понуда: 29.06.2020. године до 12 часова. 

За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавну набавку 

решењем директора број 679 од 22.06.2020. године. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 29.06.2020. године у 12,30 часова у 

просторијама Наручиоца, ул. Јанка Веселиновића бр. 3. Богатић. 

 

Отварању понуда није присуствовао нико од представника понуђача. 

 

До истека рока за подношење понуде на адресу наручиова поднета је 1 понуда. 

 

1. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

РБ. НАЗИВ ПОНУЂАЧА И АДРЕСА БРОЈ ПОД 

КОЈИМ ЈЕ 

ПОНУДА 

ЗАВЕДЕНА 

ДАТУМ И ЧАС 

ПРИЈЕМА 

ПОНУДЕ 

1. ДППУ “Вум“ доо Шабац, ул. Стефана 
Првовенчаног 77/1  Шабац. 

 

 

 

700 

 

 

26.06.2020 године у 

7,53 часова 

 

Понуда је благовремена. 

 

Нема понуда које су одбијене. 

 

Критеријум за оцењивање понуде је „најнижа понуђена цена „ с тим што у случају да 
две или више понуда после стручне оцене понуда имају исту укупну понуђену цену за 
предметна добра, примењиваће се „резервни „ елемент критеријума којим ће се 
сматрати за најповољнију понуду понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
У случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда 
путем жреба. 
 
Ранг листа понуђача: 

 

 
НАЗИВ/ ИМЕ ПОНУЂАЧА 

АДРЕСА 
 

ДППУ“Вум“ доо Шабац, ул. Стефана 
Првовенчаног 77/1  Шабац 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 1. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 923.750,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 2. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 338.650,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 3. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 41.600,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана  



ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 4. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 383.220,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 5. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 590.060,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 6. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 199.625,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 7. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 746.400,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 8. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 21.500 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ПАРТИЈА БРОЈ 9. И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 421.582,00 динара 
Рок важења понуде 120 дана 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А 

 
3.666.387,00 динара 

 

Понуђач  ће самостално извршавати  испоруке без ангажовања подизвођача. 

 

Након спроведеног отварања понуда а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 

709 од 30.06.2020. године  Комисија констатује да је најповољнија понуда за партије 

1,2,3,4,5,6,7,8 и 9, понуда понуђача ДППУ “Вум“ доо Шабац, ул. Стефана Првовенчаног 
77/1  Шабац, за партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 број 700 од 26.06.2020. године и предлаже 
наручиоцу да овом понуђачу додели уговор. 

 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 3.666.387,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 4.124.274,90 динара 

На основу изнетог вршилац дужности директора ПУ“Слава Ковић“ Богатић је 

прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео 

одлуку о додели уговора као у диспозитиву одлуке.  

У складу са чл. 108. став 5 ЗЈН Наручилац је дужан да Одлуку о додели уговора објави 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од 3 (три) дана од дана 

доношења. 

 

Сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама којим је предвиђено да 

наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 

уговор о јавној набаци, ако је поднета само једна понуда, наручилац ће закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, уколико је понуђач сагласан са 

тим.  

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту 

права наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој комисији у року од 5 дана 

од дана  објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Доставити: 

-објавити на Порталу ЈН и сајту Установе 

- архиви ЈН 

в.д. директора 

__________________________ 

Лидија Симеуновић 


