
Основна школа “Јован Јовановић Змај“      телефон: +381 23 511 960 

Видаковићева 1а,Зрењанин                         тел.-фaкс: +381 23 536 875 

матични број: 08002142                                 сајт: www.oszmaj.edu.rs 

ПИБ: 101763694                                              е-пошта: atr@oszmaj.edu.rs 

  

Број: 19-466-1/16 

Датум: 01.07.2016. 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 11-459-1/16 од 30.06.2016.године који је 

сачинила Комисија за јавну набавку добара – храна за ученике број ЈН 1/2016, обликовану по 

партијама од 1 до 3, за партију 1 – хлеб, пециво и други пекарски производи, по позиву број 16-

412/16 од 20.06.2016.године, директор Наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин, 

Видаковићева 1/а, дана 01.07.2016.године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор за јавну набавку добара- храна за ученике бр ЈН 1/2016, обликовану по 

партијама од 1 до 3, за партију 1- хлеб, пециво и други пекарски производи, по позиву број 16-

412/16 од 20.06.2016. године, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца дана 20.06.2016.године, понуђачу  сзтр „ЛИДИА ЗР 1“, Хуњади Јаноша 92, 

Зрењанин, чија је понуда прихватљива, са понуђеном ценом од 431.624,91 динара без ПДВ-а, што 

са ПДВ-ом износи 484.000,00 динара, са роком важења понуде 120 дана од дана отварања понуде. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Назив наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Зрењанин 

Адреса наручиоца: Зрењанин, Видаковићева 1/а. 

Интернет страница наручиоца: www.oszmaj.edu.rs 

Врста наручиоца: Установа 

Врста предмета: Набавка добара – храна за ученике, обликована по партијама од 1 до 3, за партију 

1- хлеб, пециво и други пекарски производи. 

Храна, пиће, дуван и сродни производи -15000000 

Хлебни производи, свежа пецива и колачи - 15810000. 

 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца дана 20.06.2016.године. 

Јавна набавка је обликована по партијама. 

Процењена вредност  партије  1 – хлеб, пециво и други прехрамбени производи  је 760.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

Основни подаци о понуђачима: 

Благовремено, до 29.06.2016.године до 8:00 часова, за партију 1 – хлеб, пециво и други 

прехрамбени производи, примљене су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: 

 
Редни 

број 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Датум пријема Сат 

1.  

5-437/16 

СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ 

Зрењанин 
27.06.2016. 8:55 часова 

2.  

5-447/16 

„АЛТЕР ФОНТАНА“ доо 

Кикинда 
28.06.2016. 8:15 часова 

3.  

5-450/16 

СР „ТАМИШКА ЛАЂА“ 

Томашевац 
29.06.2016. 7:35 часова 

4. 
5-452/16 

„ЗЛАТНИ КЛАС 

СЕНИОР“ доо 

Зрењанин 

29.06.2016. 7:40 часова 

 

Неблаговремених понуда ( понуде које су достављене после рока за достављање понуда ): НЕМА. 

http://www.osjjzmaj.edu.rs/


 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 29.06.2016.године од 8:30 до 9:00 часова, о чему је 

сачињен Записник о отварању понуда број 13-453/16 од 29.06.2016.године. 

 

Комисија је спровела поступак прегледа и оцене понуда и дана 30.06.2016.године сачинила 

Извештај о стручној оцени понуда. 

 

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће: 

 

Благовремено, до 29.06.2016. године до 8:00 часова, приспеле су понуде следећих понуђача, 

и то по наведеном редоследу: 

 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра 

понуђача 

Датум 

пријема 
Сат 

1.  

5-437/16 

СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ 

Зрењанин 
27.06.2016. 8:55 часова 

2. 
 

5-447/16 

„АЛТЕР ФОНТАНА“ 

доо 

Кикинда 

28.06.2016. 8:15 часова 

3. 
 

5-450/16 

СР „ТАМИШКА 

ЛАЂА“ 

Томашевац 

29.06.2016. 7:35 часова 

4. 

5-452/16 

„ЗЛАТНИ КЛАС 

СЕНИОР“ доо 

Зрењанин 

29.06.2016. 7:40 часова 

 

Неблаговремене понуде: НЕМА 

 

 

Комисија констатује да су понуђачи поднели следеће цене и евентуалне попусте: 

 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра 

понуђача  

Понуђена цена и остали 

елементи критеријума 

1. СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ 

Зрењанин 

 

5-437/16 

431.666,67 динара без 

ПДВ-а 

2. „АЛТЕР ФОНТАНА“ 

доо 

Кикинда 

 

5-447/16 

802.998,00 динара без 

ПДВ-а 

3. СР „ТАМИШКА 

ЛАЂА“ 

Томашевац 

 

5-450/16 

720.102,00 динара без 

ПДВ-а 

4. „ЗЛАТНИ КЛАС 

СЕНИОР“ доо 

Зрењанин 

5-452/16 

433.420,00 динара без 

ПДВ-а 

 

Достављени докази о испуњености услова: 

 

 ПОНУЂАЧИ 

ДОКАЗ СЗТР „ЛИДИА 

Зр 1“ 

Зрењанин 

АЛТЕР 

ФОНТАНА“ 

доо  Кикинда 

СР 

„ТАМИШКА 

ЛАЂА“ 

Томашевац 

ЗЛАТНИ 

КЛАС 

СЕНИОР“ 

доо 

Зрењанин 

Образац 1  да да да да 

Образац 2 да да да да 



Образац 3 не не да да 

Образац 4 да да да да 

Образац 5 да да да да 

Образац 6 не не не не 

Модел уговора да да да да 

Овлашћење за 

заступање 

не не не не 

Потврда/решење 

Министарства 

пољопривреде 

да да да да 

Важећи HACCP 

сертификат 

да да да да 

 

Уочени недостаци у понудама:  

При прегледу и стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је утврдила рачунску 

грешку код понуђача СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ Зрењанин, број понуде 5-437/16 од 

27.06.2016.године, чија је укупна понуђена цена 431.666,67 без ПДВ-а, а треба да гласи 

431.624,91 динара без ПДВ-а. До грешке је дошло због заокруживања износа појединачно 

понуђених цена  производа без ПДВ-а. 

 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  

 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра 

понуђача  
Разлози за одбијање 

1. 5-447/16 „АЛТЕР ФОНТАНА“ 

доо 

Кикинда 

У складу са чланом 

107.став 1., а у вези са 

чланом 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН – понуда се одбија као 

неприхватљива јер 

прелази износ процењене 

вредности јавне набавке 

за партију 1-хлеб, пециво 

и други пекарски 

производи. 

 

 
6) Критеријум за доделу уговора: 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 
 

7) Ранг листа понуђача према критеријуму: 

 

Редни 

број 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра 

понуђача  

Понуђена цена и остали 

елементи критеријума 

1. 5-437/16 СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ 

Зрењанин 

431.624,91 динара без 

ПДВ-а 

2. 5-452/16 „ЗЛАТНИ КЛАС 

СЕНИОР“ доо 

Зрењанин 

433.420,00 динара без 

ПДВ-а 

3. 5-450/16 СР „ТАМИШКА 

ЛАЂА“ 

Томашевац 

720.102,00 динара без 

ПДВ-а 

 



8) На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца да 
уговор додели понуђачу: 
 

Назив понуђача 
Понуђена цена и 
остали елементи 

понуде 

СЗТР „ЛИДИА ЗР 1“ 

Зрењанин 
431.624,91 динара без 

ПДВ-а 
 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев 

за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

     Директор школе 

 

        Саша Босић 

  

 

 

 


