
 
Назив наручиоца:Предшколска установа ''Ђурђевдан'' Крагујевац 
Брoj:2018/16 
Датум : 24.06.2016.године 
Адреса: Саве Ковачевића бр.30 
К р а г у ј е в а ц 
 
Директор Јаковљевић Сања, ПУ ''Ђурђевдан'' Крагујевац на основу норматива  установе, 
члана 107. став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 
19.04.2016.године  доноси 
 
 

О Д  Л У К У 
о додели уговора за шесту партију за храну (предшколске установе) – свеже поврће 

 
 
Предмет јавне набавке број 1.1.1/16 - Храна (предшколске установе)-свеже поврће,назив и 
ознака из општег речника,набавки:ОРН:15300000. 
 
1.  На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу: 
           
„Паланка промет “д.о.о. Смедеревска Паланка , улица Змај Јовина број 14;Матични 
број:07395051; ПИБ:101560724 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Позив за достављање понуда за шесту партију објављен је дана 11.03.2016. године на 
Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца 
(www.kragujevac.rs). Рок за достављање понуда био је 11.04.2016. године до 12:00 часова. 
Благовремено су приспеле понуде: 
 
01. „Паланка промет “д.о.о. Смедеревска Паланка , улица Змај Јовина број 14;Матични 
број:07395051; ПИБ:101560724; 
02. „Fresh line“d.o.o Краљево, улица Карађорђева број 196 б ;Матични број:20175702; 
ПИБ:104513532; 
03. Пољопривредно газдинство „Недељковић Мирослав“ Пласковац,Топола,  
ЈМБГ:1207972721627; БПГ:742198000494; 
04. „Den fruit“d.o.o Попина,Трстеник,  ;Матични број:20789280; ПИБ:107373613; 
 
Јавно отварање понуда извршено је 11.04.2016. године са почетком у 12:30 часова.  
Поступак јавног отварања спроведен је од стране Комисије за јавне набавке. На спроведени 
поступак није било примедби. 
На основу предлога Комисије за јавну набавку, дана 22.04.2016. године,  донета је  Одлука о 
закључењу оквирног споразума за шесту партију  број 404-135/16-XII. 
Одлука о закључењу оквирног споразума за шесту партију је дана 22.04.2016. године 
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет станици наручиоца. 

 
Дана 28.04.2016. године, примљен је Захтев за заштиту права понуђача „Паланка 
промет“д.о.о.Смедеревска Паланка, улица Змај Јовина број 14 (у даљем тексту: подносилац 
захтева). Наручилац је о поднетом захтеву за заштиту права обавестио све учеснике у 

http://www.kragujevac.rs/


поступку и објавио одговарајуће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки 
и званичној интернет страници града Крагујевца. 
 
На основу напред наведеног утврђено је следеће: 
 

ШЕСТА  ПАРТИЈА 
 

Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне на основу члана 153.став 
1.тачка 1 Закона о јавним набавкама и Извештаја комисије за јавну набавку од 
10.05.2016.године је одлучујући о Захтеву за заштиту права понуђача подносиоца „Паланка 
Промет“ д.о.о, из Смедеревске Паланке, улица Змај Јовина 14, поднетом у поступку јавне 
набавке број: 1.1.4/16 чији је предмет набавка Хране (предшколске установе)  шеста партија 
– свеже поврће донела Решење број 404-135/16-XII од 11.04.2016. године којим усваја захтев 
за заштиту права понуђача подносиоца „Паланка Промет“ д.о.о, из Смедеревске Паланке, 
улица Змај Јовина 14 и делимично поништава поступак јавне набавке број: 1.1.4/16 чији је 
предмет набавка Хране (предшколске установе)  шеста партија – свеже поврће. 
Предметним Решењем број 404-135/16-XII од 11.04.2016. наложено је Комисији за стручну 
оцену понуда да понови фазу стручне оцене понуда и о томе сачини извештај. 
 
 Комисија за јавну набавку је, поступајући по предметном Решењу утврдила следеће: 
 
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде: 
 
01. „Паланка промет “д.о.о. Смедеревска Паланка , улица Змај Јовина број 14;Матични 
број:07395051; ПИБ:101560724; 
 
Понуда за шесту партију од 05.04.2016.године: 
Основни елементи понуде 
 
1. Понуђена цена: 3.511.630,00  динара   + ПДВ 351.163,00  динара  УКУПНО са ПДВ-ом : 
3.862.793,00  динара  
Изјављујем да дајем попуст на понуђену цену (попунити само ако понуђач евентуално нуди 
попуст на понуђену цену)  
- за прву партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за другу партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
- за трећу партију у износу од 5%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи 7.361.640,25  динара без ПДВ-а,односно 8.247.645,40 динара са ПДВ- ом;  
-за четврту партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за пету партију  у износу од 12%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи 2.868.549,20 динара без ПДВ-а,односно  3.155.404,12  динара са ПДВ-ом;  
-за седму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за осму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
а који се урачунава у коначну цену понуде, чиме остварујем могућност да са урачунатим попустом 
моја понуда буде најповољнија и за остале партије.  

2.Рок испоруке: један дан; 
3. Услови плаћања: 
 Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у   
 року: - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката  
 јавног  сектора  до 60 дана.                                                         
4. Рок важења понуде: 91 дан. 
 



02. „Fresh line“d.o.o Краљево, улица Карађорђева број 196 б ;Матични број:20175702; 
ПИБ:104513532; 
 
Понуда за шесту партију од 08.04.2016.године: 
Основни елементи понуде 
 
1. Понуђена цена: 1.734.395,00  динара   + ПДВ 173.439,50  динара  УКУПНО са ПДВ-ом : 
1.907.834,50  динара  
Изјављујем да дајем попуст на понуђену цену (попунити само ако понуђач евентуално нуди 
попуст на понуђену цену)  
- за прву партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за другу партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
- за трећу партију у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ- 
ом;  
-за четврту партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за пету партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за седму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за осму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
а који се урачунава у коначну цену понуде, чиме остварујем могућност да са урачунатим попустом 
моја понуда буде најповољнија и за остале партије.  

2.Рок испоруке: један дан; 
3. Услови плаћања: 
   Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у   
   року: - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката  
   јавног  сектора  до 60 дана.                                                         
4. Рок важења понуде: 91 дан. 
 
03. Пољопривредно газдинство „Недељковић Мирослав“ Пласковац,Топола,  
ЈМБГ:1207972721627; БПГ:742198000494; 
Понуда за шесту партију од 10.04.2016.године: 
Основни елементи понуде 
 
1. Понуђена цена: 1.721.150,00 динара   + ПДВ 172.115,00  динара  УКУПНО са ПДВ-ом : 
1.893.265,00 динара  
Изјављујем да дајем попуст на понуђену цену (попунити само ако понуђач евентуално нуди 
попуст на понуђену цену)  
- за прву партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за другу партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
- за трећу партију у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ- 
ом;  
-за четврту партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за пету партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за седму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за осму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  



а који се урачунава у коначну цену понуде, чиме остварујем могућност да са урачунатим попустом 
моја понуда буде најповољнија и за остале партије.  

2.Рок испоруке: један радни дан; 
3. Услови плаћања: 
   Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у   
   року: - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката  
   јавног  сектора  до 60 дана.                                                         
4. Рок важења понуде: 90 дан. 
 
04. „Den fruit“d.o.o Попина,Трстеник,  ;Матични број:20789280; ПИБ:107373613; 
Понуда за шесту партију од 08.04.2016.године: 
Основни елементи понуде 
 
1. Понуђена цена: 2.797.862,00 динара   + ПДВ 279.786,20  динара  УКУПНО са ПДВ-ом : 
3.077.648,20  динара  
Изјављујем да дајем попуст на понуђену цену (попунити само ако понуђач евентуално нуди 
попуст на понуђену цену)  
- за прву партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за другу партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
- за трећу партију у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ- 
ом;  
-за четврту партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за пету партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за седму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
-за осму партију  у износу од __________%, тако да укупна цена за ту партију са попустом  
износи ____________________ динара без ПДВ-а,односно ____________________ динара са ПДВ-ом;  
а који се урачунава у коначну цену понуде, чиме остварујем могућност да са урачунатим попустом 
моја понуда буде најповољнија и за остале партије.  

2.Рок испоруке: један радни дан рачунајући од сваког појединачног телефонског захтева 
одговорног лица сваког наручиоца ; 
3. Услови плаћања: 
   Појединачни наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу  у   
   року: - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између субјеката  
   јавног  сектора  до 60 дана.                                                         
4. Рок важења понуде: 95 дана. 
 
Стручна оцена понуда  
Констатовано је да је: 
1)  понуда понуђача „Den fruit“d.o.o Попина,Трстеник, је неприхватљива из разлога што за 
произвођаче чије производе нуди није доставио сертификат ISO 9001:2008; 
2) у понуди  понуђача „Fresh line“d.o.o Краљево, за   произвођаче чије производе нуди није 
достављен сертификат ISO 9001:2008, а  за пољопривредне произвођаче није достављен 
сертификат HACCP и сертификат ISO 9001:2008 те је стога понуда неприхватљива; 
3) понуда понуђача Пољопривредно газдинство „Недељковић Мирослав“ Пласковац,Топола 
је неприхватљива  јер је увидом у Уговор о закупу комби возила број 4/2016  између 
Пољопривредно газдинство „Недељковић Мирослав“ Пласковац,Топола и „Интер комерц“ 
д.о.о из Раче, утврђено да се из предметног уговора не види на који период је уговор 
закључен, тако да не може да се утврди да ли закуп возила траје за све време важења 
оквирног споразума и појединачних уговора.  
 
Понуде понуђача „Паланка промет “д.о.о. Смедеревска Паланка је прихватљива. 



 
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА 
Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора повређена права, може 
да покрене поступак за заштиту права  у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке 
на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или 
препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 
120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; 
шифра плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права. 
 

                                                                                                                                ДИРЕКТОР 
 

_______________ 
                                                                                                                                  


