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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ МИОНИЦА 

Кнеза Грбовића број 31 

Број: 02-953 

Датум: 06. 09. 2017. године 

М и о н и ц а  

 

На основу члана 150. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/212, 14/2015 

и 68/2015), а након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци у поступку  

набавке мале вредности и поднетог захтева за заштиту права од стране овлашћеног понуђача 

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Ваљево, Дивци, Лукавац бб,  доносим: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

О наставку активности Основне школе „Милан Ракић“ Мионица, у поступку јавне набавке 

мале вредности – набавке намирница за ђачку ужину, ознака из Општег речника набавки 

15000000 - Набавке-храна, пиће, дуван и сродни производи, број набавке 05/2017, после 

поднетог захтева за заштиту права број 595/17 од 04. 09. 2017. године, подносиоца захтева – 

ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Ваљево, Дивци, Лукавац бб, који је поднет у 

фази након доношења Одлуке о додели уговора број 02-820 од 28. 08. 2017. године. 

 

Ова одлука се доноси у циљу наставка активности у предметном поступку јавне набавке, 

односно закључења уговора са изабраним понуђачем  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ДУЊА Д“ д.о.о.  Мионица, улица Војводе Мишића број 73,  Мионица, 

чија је понуда број  2/2017 од 21. 08. 2017. године, изабрана  и уговор додељен по критеријуму 

најниже понуђене цене. 

 

Одлуку о наставку активности у поступку јавне набавке мале вредности доставити 

Републичкој комисији и објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одлуком   број  02-729 од 02. 08. 2017. године, покренут је поступак јавне набавке мале 

вредности за набавку намирница за ђачку ужину у школској 2017/2018. години, без партија, 

ознака из Општег речника набавки 15000000 - Набавке-храна, пиће, дуван и сродни производи, 

број 05/2017, чија је процењена вредност  3.750.000,00  динара без ПДВ-а. 

Решењем број 02-731 од 07. 08. 2017. године образована је Комисија за јавну набавку у 

предметном поступку у следећем саставу: 

1. Светлана Ненадовић (правник), председник, чији је заменик Катарина Живковић 

2. Мила Спасојевић (економиста), члан, чији је заменик Биљана Матић 

3. Стана Симовић (кувар), члан чији је заменик Гордана Андрић 

 

Комисија за јавну набавку је у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за 

достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 05/2017,   дана 11. 08. 2017. 

године, објавила на  Порталу јавних набавки и Интернет адреси Наручиоца истовремено 

објављујући и конкурсну документацију. 

 

У складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама, рок за подношење понуда у поступку јавне 

набавке мале вредности  не може бити краћи од 8 дана  од дана објављивања  позива за 

подношење понуда, те је последњи дан рока за подношење благовремених понуда календарски 

дан 21. 08. 2017. године, до 11,00 часова.  
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Дана  21.08.2017. године са почетком у  11,30 часова, у просторијама Основне школе „Милан 

Ракић“ Мионица, улица Кнеза Грбовића број 31, у канцеларији број 52, Комисија за јавну 

набавку је, у присуству овлашћених представника понуђача,  приступила јавном отварању 

благовремено поднетих понуда, при чему је констатовано да су по објављеном позиву за 

подношење понуда за предметна добра, благовремено своје понуде поднела два понуђача и то: 

- ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Ваљево, Дивци, Лукавац бб,   понуда код 

Наручиоца заведена под дел.бр. 02- 760 од 21. 08. 2017.г. у којој је понуђена цена у 

износу од 2.803.443,06динара без пдв-а. Јавном отварању понуда је присуствовао 

овлашћени представник понуђача  са овереним овлашћењем;  

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

Војводе Мишића бр. 73, наступа са подизвођачем, понуда код Наручиоца заведена под 

дел.бр. 02- 762 од 21. 08. 2017.г. у којој је понуђена цена у износу од 2.929.939,46 динара 

без пдв-а. Јавном отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача  

са овереним овлашћењем.   

  

Неблаговремених понуда није било. 

 

Након отварања понуда Комисија за јавну набавку  је дана 23. 08. 2017. године, започела  

детаљан преглед и стручну оцену понуда  и то: 

 

- На основу члана 93. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности добара- набавка намирница за ђачку 

ужину  број 05/2017, Комисија за јавну набавку је од Понуђача „ЕУРОПРОМ“ д.о.о.  

Лукавац, Ваљево, и од Понуђача „ДУЊА Д“ д.о.о. Мионица, Војводе Мишића број 73, 

Мионица, захтевала ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ у смислу да оба понуђача додатно објасне 

цене ког произвођача намирница су имала у виду  при састављању понуда да би наручилац 

утврдио стварну садржину понуде и извршио упоређивање  понуда, као  и да доставе 

потребну документацију (у писменој форми) којом доказују да понуђена добра која су 

напред наведена испуњавају  техничке захтеве одређене ознаке, а  у складу са чланом 73. 

Закона о јавним набавкама. Наручилац је од оба понуђача тражио и додатно објашњење за 

цену намирница Шампињони под редним бројем 6. у табели ПОВРЋЕ И ВОЋЕ Обрасца 

бр. 4 Образац структуре цене – Спецификација  с обзиром да је тражена количина за 60 

комада паковања од 400 гр Шампињона.  

Дана 24. 08. 2017. године Понуђач „ДУЊА Д“ д.о.о. Мионица, Војводе Мишића број 73, 

Мионица, доставио је одговор на тражено објашњење, а дана 25. 08. 2017. године Понуђач 

„ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Лукавац бб, Ваљево је такође доставио тражени одговор. 

Дана  25. 08. 2017. године Комисија за јавну набавку је након што је извршила  детаљан преглед 

и стручну оцену понуда, утврдила ранг листу ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА понуђача на 

основу примене критеријума најниже понуђене цене са следећим редоследом: 

        Прихватљива понуда је: 

 

❖ понуда бр. 2/2017  од 21. 08. 2017. године понуђача  „ДУЊА Д“ д.о.о., ул. Војводе 

Мишића број 73, 14242 Мионица 
Понуђена цена: 2.929.939,46 без ПДВ-а 

 418.551,44 ПДВ-е 

3.348.490,90 са ПДВ-ом 

Назив или шифра подизвођача:  „MIL GROS“ д.о.о., Војводе Мишића бр. 2, 14242 

Мионица 

 

Укупно процентуално учешће подизвођача % 9,47% 

Рок и начин плаћања 45 дана  
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(рок плаћања не може бити дужи од 45 дана 

од дана испостављања исправно сачињеног 

рачуна) 

Без аванса. 

Рок  важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

60 дана 

Рок испоруке У року од 24 часа од дана пријема поруџбине 

 

Место и начин испоруке: На адресу Наручиоца: 

Основна школа „Милан Ракић“, Кнеза Грбовића 

31, 14242 Мионица и у издвојена одељења: 

издвојено одељење  Горња Топлица у  Горњој 

Топлици, издвојено одељење Доња Топлица у 

Доњој Топлици, издвојено одељење Дучић у  

Дучићу и издвојено одељење Табановић у 

Табановићу. 

Сукцесивно. 

 

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

набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације, а да је 

НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА 

        Неприхватљива понуда је: 

❖ понуда бр. 575/17  од 17. 08. 2017. године понуђача  „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Лукавац 

бб, Ваљево, Дивци 

 
Понуђена цена: 2.803.443,06 без ПДВ-а 

 

 365.583,50 ПДВ-е 

 

3.169.026,56 са ПДВ-ом 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити дужи од 45 дана 

од дана испостављања исправно сачињеног 

рачуна) 

Без аванса. 

45 дана  

Рок  важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

60 дана 

Рок испоруке У року од 24 часа од дана пријема поруџбине 

 

Место и начин испоруке: На адресу Наручиоца: 

Основна школа „Милан Ракић“, Кнеза Грбовића 

31, 14242 Мионица и у издвојена одељења: 

издвојено одељење  Горња Топлица у  Горњој 

Топлици, издвојено одељење Доња Топлица у 

Доњој Топлици, издвојено одељење Дучић у  

Дучићу и издвојено одељење Табановић у 

Табановићу. 

Сукцесивно. 
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Понуда је неприхватљива  због: понуда садржи битне недостатке због којих није могуће 

утврдити стварну садржину понуде и није је могуће упоредити са другом понудом. У Обрасцу 

бр. 4 Образац структуре цене – Спецификација  у табели ПОВРЋЕ И ВОЋЕ намирница под 

редним бројем 6. Шампињони   наручилац је тражио цену по комаду за намирницу 

Шампињони паковање од 400гр количина:  60 комада, а  понуђач је услед техничке грешке  

цену уместо по комаду дао за 1кг што је и изјавио у одговору на додатно објашњење од 25. 08. 

2017. године у којем је истакао и то да ће приликом испорука цену прилагодити паковању 

кг/ком, те се понуда одбија јер садржи напред наведене недостатке због којих није  могуће 

утврдити стварну садржину понуде и није је могуће упоредити са другом понудом. 

Комисија за јавну набавку је у свом Извештају о стручној оцени понуда број 02-817 од 25. 08. 

2017. године  предложила директору школе као одговорном лицу Наручиоца   доношење 

Одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци добара број 05/2017  – набавка 

намирница за ђачку ужину са понуђачем „ДУЊА Д“ д.о.о. из Мионице, улица Војводе Мишића 

број 73, чија је понуда бр. 2/2017 од 21. 08. 2017. године, а заведена код Наручиоца под бројем 

02-762 од  21. 08. 2017. године. 

 

Одлука о додели уговора  број 02-820 од 28. 08. 2017. године, је након доношења благовремено 

објављена на Порталу јавних набавки  и на интернет страници Наручиоца дана 29. 08. 2017. 

године, после чега је дана 04. 09. 2017. године поднет захтев за заштиту права број 595/17 од 

стране понуђача „ЕУРОПРОМ“ д.о.о. Ваљево, Лукавац бб, Дивци, у фази поступка доношења 

Одлуке о додели уговора. 

 

У складу са чланом 149. став 10. Закона о јавним набавкама Наручилац је објавио Обавештење 

о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Након разматрања поднетог захтева, Наручилац је утврдио да је захтев поднет благовремено 

од стране лица које има активну легитимацију у поступку, али да су наводи из предметног 

захтева неосновани и нетачни. 

 

Основна школа „Милан Ракић“ Мионица, наставља активности у предметном поступку, јер би 

свако даље задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке односно  закључења 

и извршења уговора о јавној набавци проузорковало велике тешкоће у раду Наручиоца.  

С обзиром да је почела нова школска година и да ученици, и родитељи ученика очекују  да се 

њихова деца већ хране у ђакој кухињи неопходно је наставити са активностима у предметној 

набавци и на тај начин  спречити  незадовољство и негодовање родитеља. Наиме, сврха 

постојања ђачке кухиње је, пре свега, због неопходности обезбеђивања здравих оброка попут 

куваних јела, воћа, поврћа како би се избегла исхрана ученика у продавницама брзе хране. 

Исхрана у ђачкој кухињи доприноси и повећању безбедности ученика у току великог одмора, 

јер онда, већина ученика нема потребу да напушта школско двориште како би себи обезбедило 

ужину.  

 

Из напред наведених разлога донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

___________________________  

Слађана Ранковић 

 

 


