
Средња школа „Свети трифун“са домом ученика 
Место: Александровац 
Ул. Крушевачка бр. 8-10
Деловодни број : 454 
Датум: 18.03.2019. год.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А  
С Р Е Д Њ А  Ш К О ЛА “С В Е Т И  ТР И Ф У Н  

С А  Д О М О М  УЧ Е Н И К А

Бр.______ ____________
™19,Пп

А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 449 од 15.03.2019. године, у 
поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, редни број јавне набавке 5/2019
- набавка намирница и прехрамбених производа по партијама, директор Средње школе "Свети 
Трифун" са домом ученика доноси:

О Д Л У К А  
о додели уговора

Средња школа „Свети трифун“са домом ученика из Александровца, ул. Крушевачка бр. 
8-10 као наручилац у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 5/2019 за 
набавку добара - набавка намирница и прехрамбених производа по партијама, обликоване у 10 
партија, по писменом позиву бр. 260 од 26.02.2019 године, објављсп на Порталу јавних набавки 
и интернет страни Наручиоца дана 26.02.2019 годиме, и на осиову Извештаја Комисије зајавне 
набавке бр. 449 од 15.03.2019. године, као најповољнија понуда применом критеријума 
„економски најповољнија понуда" додељује Уговоре о јавној набавци следећим понуђачима:
- за партија бр. 1 - Хлеб и други производи од брашна понуђачу МЛИН ТИМОТИЈЕВИЋ 

ДОО; матични број: 06137385; адреса: Кашевар, 18420 Блаце , чијаје понуда број 80/19 од 
06.03.2019. године (заведена код Понуђача), односно број 363 од 08.03.2019. године 
(заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 651.300,00 динара без ПДВ-а, односно 
716.430,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија бр. 2 - Млеко и млсчни производи нонуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ 
ЗОРИЦА ЋОРЂЕВИЋ ПР; матичии број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи 
Ступањ, чија је понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 
375 од 08.03.2019. године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 255.687,88 
динара без ПДВ-а, односно 292.530,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 3 - Свеже месо (јунеће и свињско) понуђачу СТР “КОД ДРАКЧЕТА“;
матични број: 52411521 адреса: 29 новембар бр. 140, 37230 Александровац, чијаје понуда 
број 1/19 од 06.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 371 од 08.03.2019. 
године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 1,195.908,00 динара без ПДВ-а, 
односно 1.315.500,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 4 - Месне прерађевине понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ ЗОРИЦА 
ЂОРЋЕВИЋ ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи Ступањ, чија је 
понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 375 од 08.03.2019. 
године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 573.475,00 динара без ПДВ-а, 
односно 688.170,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 5 - Свеже живинско месо понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ ЗОРИЦА 
ЂОРЂЕВИЋ ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи Ступањ, чија је 
понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 375 од 08.03.2019. 
године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 182.500,00 динара без ПДВ-а, 
односно 200.750,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 6 - Риба и производи од рибе понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ ЗОРИЦА 
ЂОРЂЕВИЋ ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи Ступањ, чија је 
понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 375 од 08.03.2019. 
године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 135.776,52 динара без ПДВ-а, 
односно 154.000,00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 7 - Остали прехрамбени производи понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ 
ЗОРИЦА ЋОРЋЕВИЋ ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи 
Ступањ, чија је понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 
375 од 08.03.2019. године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 677.495,08 
динара без ПДВ-а, односно 785.235,00 динара са ПДВ-ом,



- за партија 8 - Воће и поврће понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ ЗОРИЦА ЋОРЋЕВИЋ
ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи Ступањ, чија је понуда број 3 
од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 375 од 08.03.2019. године 
(заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 734.848,40 динара без ПДВ-а, односно
811.100.00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 9 - Јаја понуђач Милићевић Миломир - Александровац; матични број: 
1410949789414 адреса: 37230 Александровац, ул. Првомајска бр. 15, чија је понуда број 
1/2019 од 08.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 370 од 08.03.2019. године 
(заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 49.500,00 динара без ПДВ-а, односно
49.500.00 динара са ПДВ-ом,

- за партија 10 - Сокови, минерална вода и кафа понуђачу СТР “МИНИ МАРКЕТ“ 
ЗОРИЦА ЋОРЂЕВИЋ ПР; матични број: 50304159; адреса: Дашница, 37234 Горњи 
Ступањ,, чија је понуда број 3 од 04.03.2019. године (заведена код Понуђача) односно број 
375 од 08.03.2019. године (заведена код Наручиоца), са понуђеном ценом од 65.500,00 динара 
без ПДВ-а, односно 78.600,00 динара са ПДВ-ом,

Образложење
Наручилац одлуком број 257 од 26.02.2019 године покренуо поступак јавне набавке мале 
вредности број 5/2019 обликована у 10 партије, чији су предмет добра - набавка намирница и 
прехрамбених производа по партијама.

1)
1.
2 .
3.
4.

5.
6 .
7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Називнаручиоца:Средња школа „Свети Трифун“са домом ученика, Александровац
Адреса наручиоца: место: 37230 Александровац, ул. Крушевачка бр. 8-10 .
Редни број јавне набавке 5/2019
Предмет набавке је набавка добара -  набавка намирница и прехрамбених производа по 
партијама.
Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавки - 15000000 
Поступак - Јавна набавка мале вредности .
Укупна процењена вредност ЈН износи: 4.911.000,00 динара без ПДВ-а.
- процењена вредност по партијама :

Партија 1. Хлеб и други производи од брашна 
Партија 2. Млеко и млечни производи 
Партија 3. Свеже месо (јунеће и свињско) 
Партија 4. Месне прерађевине 
Партија 5. Свеже живинско месо 
Партија 6. Риба и производи од рибе 
Партија 7. Остали прехрамбени производи 
Партија 8. Воће и поврће 
Партија 9. Јаја
Партија 10. Сокови, минерална вода и кафа

- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а
- износ без ПДВ-а

728.000. 00
330.000. 00 

1.200.000,00
658.000. 00
192.000. 00
158.000. 00
717.000. 00
778.000. 00
70.000. 00
80.000. 00

9. Критеријум избора најповољније понуде: економски најповољнија понуда .

2) Приспеле понуде понуђача:
У поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, редни број 5/2019 - набавка 
намирница и прехрамбених производа по партијама, Позив за подношење понуда и Конкурсна 
документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 
26.02.2019. године. До истека рока за подношење понуда, тј. до 08.03.2019. године до 11:30 
часова, примљене су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:
Ред.
к р -

Бр. под којим је 
понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум

пријема понуде
Час пријем 

понуде
1 . 355 Границе - доо Младеновац 07.03.2019. 09:15
2. 363 Млин Тимотијевић доо - Блаце 08.03.2019. 07:40
3. 370 Милићевић Миломир - Александровац 08.03.2019. 09:20
4. 371 СТР „Код Дракчета“ -Александровац 08.03.2019. 11:00
5. 375 СТР „Мини Маркет“ - Дашница 08.03.2019. 11:30
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Неблаговремене понуде: 
- Нема -

Неблаговремене понуде нису разматране. По окончању поступка отварања попуда, све 
неблаговремено поднете понуде су враћене понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете 
неблаговремено

3) У поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовано је следеће:
З.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:

- Нема -

З.б. исправне и прихватљиве понуде су:

Назив или шифра понуђача: Границе - доо Младеновац

Број под којим је понуда заведена: 355

Понуђена 
цена по 

партијама

Број и назив партије Укупно динара 
без ПДВ-а

Укупно дннара 
са ПДВ-ом

Партија бр. 2 - Млеко и млечни производи 234.441,00 дин. 268.689,60 дин.

Рок важења понуде 60 дана

Рок испоруке добара: 48 часа

Рок за плаћање: 45 дана
Период од закључења 
уговора у којем се цена неће 
мењати

60 дана

Пазив или шифра понуђача: Млин Тимотијевић доо - Блаце

Број под којим је понуда заведена: 363

Понуђена 
цена по 

партијама

Број и назив партије Укупно динара 
без ПДВ-а

Укупно динара 
са ПДВ-ом

Партија бр. 1 - Хлеб и други производи од 
брашна 651.300,00 дин. 716.430,00 дин.

Рок важења понуде 60 дана

Рок испоруке добара: 24 часа

Рок за плаћање: 30 дана
Период од закључења 
уговора у којем се цена неће 
мењати

90 дана

Назив или шифра понуђача: Милићевић Миломир - Александровац
Број под којим је понуда заведена: 370

Понуђена 
цена по 

партијама

Број и назив партије Укупно динара 
без ПДВ-а

Укупно динара 
са ПДВ-ом

Партија бр. 9 - Јаја 49.500,00 дин. 49.500,00 дин.

Рок важења понуде 100 дана
Рок испоруке добара: 1 дан
Рок за плаћање: 45 дана
Период од закључења 
уговора у којем се цена неће 
мењати

100 дана
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Назив или шифра понуђача:

Број под којим је понуда заведена:

СТР „Код Дракчста“ - Алсксандровац

371

Понуђена 
цена по 

партијама

Број и назив партије

Партија бр. 3 - Свеже месо (јунеће и 
свињско)

Укупно динара 
без ПДВ-а

1,195.908,00 дин.

Укупно динара 
са ПДВ-ом

1.315.500,00 дин.

Рок важења понуде 90 дана
Рок испоруке добара: 1 дан
Рок за плаћање: 45 дана
Период од закључења 
уговора у којем се цена неће 
мењати

90 дана

Назив или шифра понуђача: СТР „Мини Маркет“ - Дашница

Број под којим је понуда заведена: 375

Број и назив партије Укупно динара 
без ПДВ-а

Укупно динара 
са ПДВ-ом

Партија бр. 2 - Млеко и млечни производи 255.687,88 дин. 292.530,00 дин.
Партија бр. 4 - Месне прерађевине 573.475,00 дин. 688.170,00 дин.
Партија бр. 5 - Свеже живинско месо 182.500,00 дин. 200.750,00 дин.
Партија бр. 6 - Риба и производи од рибе 135.776,52 дин. 154.000,00 дин.
Партија бр. 7 - Остали прехрамбени производи 677.495,08 дин. 785.235,00 дин.
Партија бр. 8 - Воће и поврће 734.848,40 дин. 811.100,00 дин.
Партија бр. 9 - Јаја 60.000,ООдин. 66.000,00 дин.
Партија бр. 10 - Сокови, минерална вода и кафа 65.500,00 дин. 78.600,00 дин.

Понуђена 
цена по 

партијама

Рок важења понуде 90 дана
Рок испоруке добара: 2 часа
Рок за плаћање: 45 дана
Период од закључења 
уговора у којем се цена неће 
мењати

90 ана

4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијење и њихова понуђена цена:
.... 11111111111......................................................................................................................

Поступак јавног отварања понуда, завршен је дана 08.03.2018. године, у 13:10 часова, што је и 
констатовано у Записнику, који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку и 
присутних понуђача.

У складу са чланом 104. став 7. ЗЈН, Наручилац је понуђачима који нису учествовали у 
поступку отварања понуда, доставио записник у року од 3 дана од окончаног отварања.

По окончању поступка отварања понуда, Комисија је приступила прегледу и стручној оцени 
свих благовремено поднетих понуда, у погледу испуњености услова одређених у конкурсној 
документацији, и утврдила понуђаче који су прихватљиви у смислу одредби члана 3. став 1. 
тачка 33) Закона о јавним набавкама, јер испуњава све услове који су тражени Конкурсном 
документацијом за ову јавну набавку.
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5) Начин примене методологије доделе пондера:

1. елемент критеријума: најнижа понуђена цена број пондера 90
2. елемент критеријума: рок испоруке број пондера 10

• Понуђена цена - Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера 90. Цена 
са вреднује по следећој формули:

Бб = 90 х Минимална цена (свих важећих понуда)
Понуђене цена (цена из понуде која се бодује)

• Рок испоруке - Понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке добија максималан 
број пондера 10. Бодови/пондери за рок испоруке израчунаће се на следећи начин:

- испорука робе истог дана до 2 часа по добијању захтева............10 пондера
- испорука робе до 24 часа по добијању захтева...........................................  5 пондера
- испорука робе преко 24 часа по добијању захтева......................................... 0 пондера

6) Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума економски 
најповољније понуде, извршено је рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:

Партија Ред
бр. Понуђач Број

понуде

Укупна цена 
са ПДВ-ом

Рок
испоруке Укупно

пондераПондера Пондера

Партија 1. Хлеб и други 
производи од брашна 1. Млин Тимотијевић доо - Блаце 363

716.430,00 1 дан
95,00

90 5

Партија 2. Млеко 
и млечни производи

1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 292.530,00 2 часа 92,67
82,67 10

2. Границе - доо Младеновац 355 268.689,60 48 часа 90,00
90 0

Партија 3. Свеже месо 
(јунеће и свињско) 1. СТР „Код Дракчета" -Александровац 371

1.315.500,00 24 часа
95,00

90 5
Партија 4. 

Месне прерађевине 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 688.170,00 2 часа 100,00
90 10

Партија 5.
Свеже живинско месо 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 200.750,00 2 часа

100,00
90 10

Партија 6. Риба 
и производи од рибе 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 154.000,00 2 часа 100,00

90 10
Партија 7. Остали 

прехрамбени производи 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 785.235,00 2 часа 100,00
90 10

Партија 8. 
Воће и поврће 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 811.100,00 2 часа

100,00
90 10

Партија 9. Јаја
1. Милићевић Миломир - 

Александровац 370 49.500,00 24 часа 95,00
90 5

2. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 66.000,00 2 часа 67,50
65.45 10

Партија 10. Сокови, 
минерална вода и кафа 1. СТР „Мини Маркет“ Александровац 375 78.600,00 2 часа

100,00
90 10
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7) Назив понуђача коме се додељује уговор, ако је понуђач навсо да ће набавку 
извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:
Након спроведеног рангирања свих исправних и прихватљивих понуда, Комисија је у 
извештају о стручној оцени понуда бр. 449 од 15.03.2019. године изнела мишљење да су у 
овој јавној набавци испуњени услови за доделу уговора и предложила наручиоцу Средњој 
школи „Свети трифун“са домом ученика -  Александровац, да Уговоре о јавној 
набавци бр. 5/2019 -  набавка намирница и прехрамбених производа по партијама, 
обликована у 10 партија, додели уговоре по партијама следећим понуђачима :

Партија
број НАЗИВ ПАРТИЈЕ

Матични
број

понуђача
ПОНУЋАЧ Број

понуде
ПОНУЋЕНА 

ЦЕНА без 
ПДВ-а у дин.

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА са 

ПДВ-ом у дин.

1 Хлеб и други 
производи од брашна 06137385 Млин Тимотијевић 

доо - Блаце 363 651.300,00 716.430,00

2 Млеко и млечни 
производи 50304159 СТР „Мини Маркет“ 

Александровац 375 255.687,88 292.530,00

3 Свеже месо (јунеће и 
свињско) 52411521 СТР „Код Дракчета“ 

- Александровац 371 1,195.908,00 1.315.500,00

4 Месне прерађевине 50304159 СТР „Мини Маркет“ 
Александровац 375 573.475,00 688.170,00

5 Свеже живинско 
месо 50304159 СТР „Мини Маркет“ 

Александровац 375 182.500,00 200.750,00

6 Риба и производи од 
рибе 50304159 СТР „Мини Маркет“ 

Александровац 375 135.776,52 154.000,00

7
Остали прехрамбени 
производи-роба 
широке потрошње

50304159 СТР „Мини Маркет“ 
Александровац 375 677.495,08 785.235,00

8 Воће и поврће 50304159 СТР „Мини Маркет“ 
Александровац 375 734.848,40 811.100,00

9 Јаја 14109497
89414

Милићевић Миломир 
- Александровац 370 49.500,00 49.500,00

10 Сокови, минерална 
вода и кафа 50304159 СТР „Мини Маркет“ 

Александровац 375 65.500,00 78.600,00

Изабрани понуђачи за наведене партије не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.

У складу са изнетим, одговорно лице - Директор Средње школе „“Свети Трифун“ са 
домом ученика - Александровац је прихватио предлог комисије дат у извештају о 
стручној оцени понуда, па је на основу чл. 108. Закона о јавним набавкама, одлучено као 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту 
права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.
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