
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  

СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
         21410 ФУТОГ 

ул. Царице Милице 2. 

Број:ДОП рп/7.7-2017 
Датум:07.07.2017. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени 

понуда број ДОП рп I/7.6-2017 од 10.07.2017.године директор 
Пољопривередне школе са домом ученика Футог 

д о н о с и 
 

ОДЛУКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХРАНА И НАМИРНИЦЕ 
Ред.бр ЈН ДОП рпI/7-2017 

 
Зајавну набавку –храна и намирнице, партија 1: 

1. За партију 1 –хлеби пецива додељује се понуђачу д.о.о. ''Пекара 
МИлан'' Нови Сад, број понуде:05-2144-615, укупна вредност 

понуде без ПДВ-а:2.416.675,00динара 

 
 

 
Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења исте. 
 

Образложење: 
 Наручилац је дана 26.05. 2017. године, донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке добара храна и намирнице, 
бројДОП рпI/7-2017. 

 Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана05. 06. 2017. 

  
 Благовремено, тј. до дана 10. 07. 2017. године  до 8,00 часова, 

примљене супонуде  следћих понуђача, и то по следећем редоследу: 

 
 

1.Предмет јавне набавке: јавна набавкадобара – храна и 
намирнице  

Назив и ознака из Општег речника набавки:15000000 - храна, 
пиће, дуван и сродни производи. 

 
 2.Подаци из плана набавки који се односе на предметну 

јавну набавку: 
  

редни број ЈН   ДОП рп I/7-2017 

предмет ЈН  Храна и намирнице,  обликована 



по партијама: 

1. Хлеб и пециво; 
 

 

износ планираних средстава за ЈН Партија 1.-3.000.000,00 динара 
 

подаци о апропријацији у буџету 
односно финансијском плану за 

плаћање 

4268 

процењена вредност ЈН, на 
годишњем нивоу и укупно 

17.700.000,00 динара без ПДВ, 
Партија 1.-3.000.000,00 динара 

 

врста поступка набаке Отворени поступак 

оквирни датум покретања 

поступка 

26. 05. 2017. 

оквирни датум закључења 

уговора 

23. 07. 2017. 

оквирни датум извршења уговора годину дана или до реализације 

уговорених средстава 

 
 3.Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке је: 17.700.000,00 динара без ПДВ, 
Партија 1.-3.000.000,00 динара 

 
4.Одступање од плана набавки са образложењем: 

 У предметној набавци нема одступања од Плана набавки. 
 

 5.Основни подаци о понуђачима: 

 За јавну набавку храна и намирнице , партија 1- хлеб поднете су 
укупно 2 понуда, и то: 

 

Ред. 

број 

Број под којим 

је понуда 
заведена 

Назив 

понуђача 
односно 

шифра 
понуђача 

Датум 

Пријема 

Час 

1. 05-2114-614 Д.о.о. '' Ас 

Браћа 
Станковић'' 

Бегаљица 

10.07.2017 8.35 

2.  05-2144-615 Д.о.о. ''Пекара 

Милан'' Нови 
Сад 

10.07.2017 8,40 

 



1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив: ДОО ''АС Браћа Станковић'' 

Бегаљица 

Адреса: Бориса Кидрича 1 

Матични број:  20598964 

ПИБ: 106423125 

Законски заступник:  Драган Станковић 

2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив: ДОО ''Пекара МИлан'' Нови Сад 

Адреса: Архимандрита Јована Рајића 2 

Матични број:  08795517 

ПИБ: 103039306 

Законски заступник:  Татјана Селаковић 

 
 

 
Таеларни приказ прегледа достављене документације 

обавезни, додатни услови, усклађеност понуђеног са траженим: 
 

Партија бр.1. 
 

 Д.о.о''АС Браћа 
Станковић'' 

Бегаљица 

Д.о.о. ''Пекара 
МИлан'' Нови Сад 

Образац понуде са табеларним 
делом понуде, печатиран и 

потписан 

да да 

Доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. ЗЈН 

да да 

Доказе о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН 

 

да да 

Образац изјаве на основу члана 75. 

Став 2. ЗЈН 

да да 

Образац структуре трошкова- само 
ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи 
њихову надокнаду 

- - 

Образац изјаве о независној понуди да да 

Образац изјаве на основу члана 79. 
ст.9. ЗЈН-само ако понуђач има 

седиште у другој држави 

да да 

Образац списак најважнијих 

пружених услуга – референтна 

да да 



листа и образац потврде 

Модел уговора да да 

Узорак сваког појединачног добра не да 

Понуђач доставио доказе да је 
регистрован код надлежног органа, 

бавезни услови 5.1.1.1 

ДА да 

Понуђач је доставио доказ да он, 

његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, 
кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 
преваре, обавезни услови 5.1.1.2 

да да 

Понуђач је при састављању понуде, 
поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима 
рада, зађтити животне средине, као 

и да му није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на 

снази у време поношења понуда, 
обавезни услови 5.1.1.3 

да да 

Доказ о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН, 1 – да је 

понуђач у претодне три обрачунске 

године пословао без губитака, 
Извештај о бонитету 

да да 

Доказ о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН, 2 – да је 

испоручио добра која су предмет 
јавне набавке по минимално 1 

уговору о јавној набавци. 
Референце се односе на претходне 

три године.  
СПисак ипоручених добара које су 

предмет јавне набавке у минимално 

1 уговору о јавној набавци за 
претходне три године – образац 

списак најважнијих испоручених 
добара потписан и оверен од стране 

понуђача, стручне референце – 
потврда, образац потврде које прате 

списак најважнијих испоручених 
добара, потписан и оверен од 

да да 



стране издаваоца потврде – 
фотокопије уговора о испорученим 

референтним добрима. 

Доказ о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН, 3 – да 

понуђач располаже са минимум 1 
доставним – теретним возилом, 

власништво, закуп, лизинг. 
Фотокопија важећих саобраћајних 

дозвола које гласе на понуђача и 
извод са читача саобраћајних 

дозвола које гласе на понуђача, 
копија регистрационе маркице, 

фотокопија важеће полисе 

осигурања, Уговор о коришћењу, 
лизингу, закупу којим се доказује 

право коришћења теретног возила, 
уколико исто није у власништву 

понуђача са копијом саобраћајне 
дозволе, фотокопијом полисе 

осигурања за предметна возила и 
копијом регистрационе маркице. 

да да 

Доказ о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН, 4 – да има 

минимум 2 запослена, односно 

радно ангажована лица. 
Фотокопија уговора о раду или 

радном ангажовању 
М образац о пријави радника 

да да 

Доказ о испуњености додатних 
услова из члана 76. ЗЈН, 5 – 

сертификат HCCP, Изјава ко 
контролише санитарну и 

ветеринарску исправност 

намирница-доказ Уговор. 

да да 

 

Усаглашеност траженог са понуђеним 
 

Редни 

број 

Назив  артикла Достављен 

узорак 

Понуђено одговара траженом 



1.  Хлеб   бели, печени  ,тип 

500,   500гр. 

да  

2.  Кифла баварска 130 гр, 

печена (производ на базе 

квасног теста) 

да  

3.  Бурек  са сиром,  250 гр 

смрзнути производ на бази 

савијаче са надевом сира 

минимално 30%  

да Узорак не одговара траженом 

4.  Лепиње празне, 150 гр, 

Производ на бази квасног 

теста, печено 

да  

5.  Бурек  са  месом, смрзнути, 

300 гр. производ на бази 

савијаче са надевом 30% 

да  

6.   Бурек са 

кромпиром, печени 1000 

гр, производ на бази теста 

за савијаче, са надевом 

кромпира минимално 30% 

да  

7.  Ролница са виршлом, 100 

гр печено, на бази лиснатог 

теста, у тесту мин 30% 

маргарина за лисната 

теста са масноћом 80%, 

виршла мин. 40 гр 

да       

8.  Ролница са еурокремом, 

100 гр. Печено, на бази 

лиснатог теста, у тесту мин 

30% маргарина за лисната 

да                       



теста са масноћом 80%, 

надев мин 15 %. 

9.  Паштета са сиром, 100 гр 

печено, производ на бази 

лиснатог теста у тесту мин. 

25% маргарина за лисната 

теста са масноћом 80% 

сира мин 35% 

да  

10.  Погачица са чварцима, 100 

гр, печено, производ на 

бази квасног теста, 

минималнио 30% 

мартагиназа лиснтаста 

теста са масноћом 80%, 

надев 20 % мелевених 

чварака. 

да  

11.  Кроасан, печено, паковно, 

100 гр, производ на бази 

квасног  лиснатог теста 

пуњење: шункарица, сир, 

мин 30 % маргарина за 

лисната теста, масноћа 

80%, надев 15% 

да Узорак не одговара траженом. 

12.  Кроасан, печено, паковано, 

100 гр, производ на бази 

квасног лиснатог теста, 

пуњење еурокремом, мин 

20 20% 

да Узорак не одговара траженом 

13.  Лиснато тесто, смрзнуто у 

блоку, у тесту мин 25 % 

маргарина за лисната 

теста са масноћом 80% 

да  

14.  Подлога за пицу 200 гр, 

смрзнута, производ на бази 

да  



квасног теста 

15.  Мини пица смрзнута, 130 

гр, производ на бази 

квасног теста, са надевом 

мин 30% (шункарица, сир 

трапист, кечап, оригано) 

да  

16.  Сомун од 150гр, печен, на 

бази квасног теста 

да  

17.  Пуж са маком, 100 гр, 

печен, на бази линатог 

теста, у тесту минимум 

25% маргарина за лисната 

теста са масноћом 80%, 

надев минимум 35гр. 

да  

18.  Ролница са вишњом, 100гр, 

печена, на бази линатог 

теста, у тесту минимум 

30% маргарина за лисната 

теста са масноћом 80%, 

надев минимум 15%. 

да  

19.  Ролница са јабуком, 100гр, 

печена, на бази линатог 

теста, у тесту минимум 

30% маргарина за лисната 

теста са масноћом 80%, 

надев минимум 15%. 

да  

20.  Бурек са месом печен 250 

гр, производ на бази 

савијаче, са надевом 

минимун 30% 

да  



21.  виршла у лиснатом тесту, 

90 гр смрзнута производ на 

бази квасног лиснатог 

теста, мин 30% маргарина, 

80% масноћа, надев 40% 

да  

22.  ролниц а какао крем  

лиснатом тесту, 120 гр 

смрзнута производ на бази 

квасног лиснатог теста, 

мин 30% маргарина, 80% 

масноћа, надев 15% 

да  

23.  ролница са јабуком  у 

лиснатом тесту, 120 гр 

смрзнута производ на бази 

квасног лиснатог теста, 

мин 30% маргарина, 80% 

масноћа, надев 40% 

да  

24.  ролница са вишњом   у 

лиснатом тесту, 120 гр 

смрзнута производ на бази 

квасног лиснатог теста, 

мин 30% маргарина, 80% 

масноћа, надев 40% 

да  

25.  ролница јабука 3кг, 

смрзнута на бази лиснатог 

теста мин 30% маргарина, 

80% масноћа, 15% надев 

да  

26.  ролница вишња 3кг, 

смрзнута на бази лиснатог 

теста мин 30% маргарина, 

80% масноћа, 15% надев 

да  

27.  ролница сир 3кг, смрзнута 

на бази лиснатог теста мин 

да  



 

 
Партија 1 хлеб и пециво  

Неисправне и неодговарајуће понуде: 

 

1. Понуда понуђача д.о.о. ''АС Браћа Станковић'' Бегаљица, број 05-2144-

614. 

Нису достављени адекватни  узорци за понуђена добра под редним бројем 3, 11,12, 

те се не може утврдити да понуђено и одговара траженом. 

         Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.210.783,78 динара. 

 

7.Понуде које су одређене као исправне, одговарајуће и прихватљиве, 

рангирају се према критерујуму најнижа понуђена цена по партијама: 

1. 05-2144-615  ДОО "Пекара МИлан '' Нови Сад 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.416.675,00динара,  

Укупна вредност понудеса ПДВ-ом:2.659.652,50 динара. 

Понуда је дата самостално. 

Рок важења понуде 90 дан од дана отварања понуда. 

    Рок испоруке: 3 дана од дана наруџбе 

    Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре 

 

Комисија је предлажила да се за Комисија предлаже да се за партију 1- 

хлеб и пециво брашно и прерађевине од  брашн прихвати понуда понуђача 

д.о.о. ''Пекара Милан'' Нови Сад да се са овим понуђачем закључи уговор. 

 

 

 Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу 

овлашћења из члана  108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/12) донело одлуку као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

30% маргарина, 80% 

масноћа, 15% надев 

28.  ролница какао крем  3кг, 

смрзнута на бази лиснатог 

теста мин 30% маргарина, 

80% масноћа, 15% надев 

да  

29.  ролница  пица 3кг, 

смрзнута на бази лиснатог 

теста мин 30% маргарина, 

80% масноћа, 15% надев 

да  

30.  сечени хлеб у фолији тип 

500. 500 гр 

да  



 


