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ОСНОВНА ШКОЛА                                              

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.390/1 

Дана:27.3.2019. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел./факс: 013/741-300 

Тел.013/741-052 

e-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр.389/1 од 26.3.2019.године, в.д 

директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  дана 27.3.2019. године,  д о н о с и,  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

  

Уговор о јавној набавци мале вредности добара-намирнице за ђачку ужину ЈН бр.1-

I/2019 у поновљеном поступку за партију број 3. додељујују се понуђачу: 

СТР „АЛФА“ Ковин ул.Немањина бр.76, понуда бр.383/1 од 26.3.2019.године. 

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни школе у року од три дана од дана доношења одлуке.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

            Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин донео је Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке бр.1-I/2019 и то за јавну набавку мале вредности за набавку добара-намирнице 

за ђачку ужину дел.бр.168/1 од 8.2.2019.године и Решење о образовању Комисије за јавну 

набавке бр.1-I/2019, дел.бр.169/1 од 8.2.2019.године.  

 Јавна набавка била је обликована у четири партије и то:  

- Партија 1.-хлебни производи и свежа пецива 

- Партија 2.-смрзнута пецива 

- Партија 3.-остали производи 

- Партија 4. – готова јела. 

 За прву, другу и четврту партију донета је Одлука о додели уговора, међутим за трећу 

партију није била прибављена ни једна одговарајућа и исправна понуда, па је за њу 

поновљен поступак. 

Поновљени позив за подношење понуда и конкурсна документација за поновљени 

поступак јавне набавке мале вредности добара-намирнице за ђачку ужину за партију бр.3 

објављени су на Порталу Управе за јавне набавке дана и интернет адреси школе 

www.zmajkovin.edu.rs дана 18.3.2019.године . 

У року  наведеном у поновљеном позиву  тј. до 26.3.2019.године до 1000 часова 

пристигло је укупно 1 (једна) понуда и то: 

 партију 3.-остали производи 1 (једна) понуда: 

Ред. 

Број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Сат 

 

1. 383/1 СТР „АЛФА“ Ковин 26.3.2019. 9:31 

Јавно отварање понуда обављено је дана 26.3.2019.године са почетком у 1030 часова у 

просторијама наручиоца, о чему је Комисија за јавну набавку сачинила записник. 

Комисија за јавну набавку мале вредности је дана 26.3.2019.године разматрала 

пристигле понуде и приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај. 

У Извештају о стручној оцени понуда дел.број 389/1 од 26.3.2019.године, Комисија је 

констатовала следеће: 

http://www.zmajkovin.edu.rs/
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Наручилац: ОШ „Joван Јовановић Змај“ Ковин Трг Жарка Зрењанина бр.7. 

Редни број јавне набавке мале вредности  је  1-I/2019 (1.1.1).  

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара-намирнице за ђачку ужину 

био је обликован у четири посебне истоврсне целине (партије) и то: 

- Партија 1.-хлебни производи и свежа пецива 

- Партија 2.-смрзнута пецива 

- Партија 3.-остали производи (за коју је поновљен поступак) 

- Партија 4. – готова јела. 

Назив и ознака и општег речника набавке: добра-храна, пиће, дуван и сродни 

производи-15000000. 

Јавна набавка је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности. 

Процењена вредност јавне набавке је 3.901.515,00  динара без ПДВ-а и то: 

- Партија 1.-909.091,00 динара без ПДВ-а, 

- Партија 2.-909.091,00 динара без ПДВ-а, 

- Партија 3.- 833.333,00 динара без ПДВ-а (за коју се поступак понавља) и 

- Партија 4. -1.250.000,00 динара без ПДВ-а.  

Средства за реализацију набавке обезбеђена су приходом од родитеља за ваннаставне 

активности (дистрибуција и снабдевање ужином) и Финансијским планом и планом 

набавки ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин за 2019.годину-конто 423911 

Комисија за јавну набавку је пристигле понуде оценила и констатовала: 

Партија 3. – остали производи 

- Понуда понуђача СТР „АЛФА“ Ковин ул.Немањина бр.76 је благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. Понуда је поднета самостално. Понуда износи 

485.494,54 динара без ПДВ-а, ПДВ-е 62.033,46 динара, укупно са ПДВ-ом 

547.528,00 динара. Рок плаћања је 15 дана од дана исправно испостављеног 

рачуна. Без аванса. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. Рок 

испоруке: 2 дана од дана пријема поруџбине. Место и начин испоруке: на адресу 

наручиоца, сукцесивно. Уз понуду је достављена комплетна документација 

наведена у позиву за прикупљање понуда и конкурсној документацији. 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: / 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

партија 3.- остали производи 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а 

1. 383/1 СТР „АЛФА“ Ковин 485.494,54 динара 

Комисија је после стручне оцене понуда, на основу датог критеријума за избор 

најповољније понуде ''најнижа понуђена цена'', предложила наручиоцу да у складу са чланом 

107. став 3. ЗЈН уговор за партију бр.3 додели  понуђачу: 

- СТР „АЛФА“ Ковин ул.Немањина бр.76, понуда бр.383/1 од 26.3.2019.године, 

В.д директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, прихватио је предлог комисије за 

јавну набавку да се уговор за партију бр.3 додели понуђачу СТР „АЛФА“ Ковин 

ул.Немањина бр.76 понуда бр.383/1 од 26.3.2019.године, те је на основу законског 

овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач има право да поднесе  

Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове одлуке на порталу Управе 

за јавне набавке. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

В.д директора школе 

_____________________ 

Весна Стојановић 


