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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда број 725 од 23.02.2018. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у отвореном 

поступку јавне набавке чији су предмет добра Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(једногодишње потребе), редни број јавне набавке 4/2018,  доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет добра 

Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе), редни број јавне набавке 

4/2018, уговор о јавној набавци додељује: 

1) За Партију 1 Кристал шећер понуђачу Привредном друштву са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, 

МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац, са роком важења понуде од 61 дан од дана отварања 

понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом од 301.600,00 динара без ПДВ-а, све према понуди бр.6 од 06.02.2018. године; 

2) За Партију 2 Пшенично брашно понуђачу Привредном друштву за трговину Божиловић-Луxор до Свилајнац, ул.Стевана 

Синђелића 148, Свилајнац са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 

45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 167.680,00 динара без ПДВ-а, све према 

понуди бр.08-63 од 13.02.2018. године; 

3) За Партију 3 Кукурузно брашно понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625,      ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом од 72.150,00 динара без ПДВ-а; 
4) За Партију 4 Кромпир пире у пахуљицама понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ 

ЧАЧАК, МБ:17101625,  ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра и понуђеном укупном ценом од 324.900,00 динара без ПДВ-а; 
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5) За Партију 5 Чај мешавина понуђачу Моравка Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, ул.Текстилна 97, Лесковац, све према 

понуди бр.12/02 од 12.02.2018. године, са роком важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 

дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 172.800,00 динара без ПДВ-а; 
6) За Партију 6 Колонијална роба понуђачу Друштву за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 06563503, 

ПИБ:101226807, ул.Краља Александра Карађорђевића 32, Рача према понуди бр.1/6 од 12.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 

1.551.147,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од 

дана испостављања фактуре за испоручена добра; 

7) За Партију 7 Хлеб, квасац и пекарске коре понуђачу Пекари ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ: 103285928, 

ул.Милана Јовановића 63, Чачак, све према понуди бр.1 од 12.02.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком 

за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 824.450,00 динара 

без ПДВ-а; 
8) За Партију 8 Јаја понуђачу понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625,  ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом од 478.240,00 динара без ПДВ-а; 
9) За Партију 9 Сунцокретово уље понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625,  ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом од 334.988,00 динара без ПДВ-а; 
10) За Партију 10 Пастеризовано млеко понуђачу Предузећу за производњу, промет и услуге МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, 

МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 31230 Ариље према понуди бр.12/18 од 05.02.2018. године са понуђеном укупном ценом 

од 1.010.250,00 динара без ПДВ-а,  роком важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра; 
11) За Партију 11 Млечни производи понуђачу Акционарском друштву индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, МБ:07042701, 

ПИБ:100001636, Падинска   скела, Београд-Палилула, према понуди бр.729 од 13.02.2018. године, са роком важења понуде од 61 дана од дана 

отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом од 1.994.500,00 динара без ПДВ-а; 
12) За Партију 12 Свеже јунеће месо понуђачу Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга СУВОБОР 

КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, Чачак према понуди бр.953 од 08.02.2018. године са понуђеном укупном 

ценом од 4.567.200,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра; 
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13) За Партију 13 Месне прерађевине понуђачу Кланици, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав предузетник Шашинци, 

МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај Јовина 13, Сремска Митровица, према понуди бр.1/2018 од 24.01.2018. године, са роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом од 1.288.500,00 динара без ПДВ-а; 
14) За Партију 14 Рибљи производи понуђачу Привредном друштву за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, 

ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак, са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од 

максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 226.550,00 динара без ПДВ-а; 

15) За Партију 15 Свеже пилеће месо понуђачу Привредном друштву за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, 

ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак, са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од 

максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 698.100,00 динара без ПДВ-а; 

16) За Партију 16 Конзервирано воће и поврће понуђачу Друштву за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 

06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра Карађорђевића 32, Рача према понуди бр.1/16 од 12.02.2018. године са понуђеном укупном 

ценом од 490.937,20  динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 

дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра; 
17) За Партију 17 Поврће понуђачу Привредном друштву за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО 

Попина, МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник, према понуди бр.22/18 од 13.02.2018. године, са роком важења понуде од 61 дан од 

дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом од 1.928.220,00 динара без ПДВ-а; 
18) За Партију 18 Свеже воће понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625,  

ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од 

дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом од 325.700,00 динара без ПДВ-а; 

19) За Партију 19 Јужно воће понуђачу Привредном друштву за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО 

Попина, МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник, према понуди бр.22/18 од 13.02.2018. године, са роком важења понуде од 61 дан од 

дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом од 486.500,00 динара без ПДВ-а и 
20) За Партију 20 Безглутенски производи понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625,  ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде 

од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом од 94.550,00 динара без ПДВ-а. 
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О б р а з л о ж е њ е 

           Наручилац је дана 16.01.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 146/1 у отвореном поступку јавне набавке (члан 

32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци .     

         Редни број јавне набавке за текућу годину:  4/2018 
         У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: Добра–Намирнице за припремање 

хране- ред.бр 1. 
 Јавна набавка је обликована у 20 партија. 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 4/2018 је 19.240.350,00  динара без ПДВ-а 

        ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА: 

Партија 1 – Кристал шећер ................................................................452.400,00 динара без ПДВ-а 

Партија 2– Пшенично брашно........................................................... 208.800,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3 – Кукурузно брашно бело................................................... 81.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4 – Кромпир пире у пахуљицама .......................................395.200,00 динара без ПДВ-а 

Партија 5 – Чај мешавина ................................................................. 186.300,00 динара без ПДВ-а 

Партија 6 – Колонијална роба .........................................................2.197.530,00 динара без ПДВ-а 

Партија 7 –Хлеб, квасац и пекарске коре......................................... 936.350,00динара без ПДВ-а   

Партија 8- Јаја .......................................................................................576.800,00 динара без ПДВ-а 

Партија 9 – Сунцокретово уље ...........................................................361.600,00 динара без ПДВ-а 

Партија 10 – Пастеризовано млеко ....................................................990.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија 11–Млечни производи 1.759.840,00 динара без ПДВ-а + закуп апарата 2,00 динара без ПДВ-а. ......Укупно 1.759.842,00 динара без ПДВ-а 

Партија 12 – Свеже јунеће месо .......................................................4.787.200,00 динара без ПДВ-а 

Партија 13 –Месне прерађевине ......................................................1.336.825,00 динара без ПДВ-а 

Партија 14 – Рибљи производи ...........................................................272.250,00 динара без ПДВ-а 

Партија 15 – Свеже пилеће месо........................................................ 777.300,00 динара без ПДВ-а 
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Партија 16 – Конзервирано воће и поврће .......................................808.050,00 динара без ПДВ-а 

Партија 17 – Поврће ...........................................................................2.298.913,00 динара без ПДВ-а 

Партија 18 – Свеже воће .......................................................................237.400,00 динара без ПДВ-а 

Партија 19 – Јужно воће .......................................................................497.700,00 динара без ПДВ-а 

Партија 20 – Безглутенски производи .................................................78.890,00 динара без ПДВ-а. 

 

       Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: предметна набавка налази у оквиру Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство (економска класификација 4268), број апропријације 455. 

 

       Назив и ознака из општег речника набавке: 03200000 Житарице, кромпир, поврће, воће и коштуњаво воће 03142500 Јаја 03222110  Тропско 

воће 15300000 Воће, поврће и сродни производи 14400000 Со и чисти натријум хлорид 15100000 Производи животињског порекла, месо и месни 

производи 15200000 Припремљена и конзервисана риба 15300000 Воће, поврће и сродни производи 15400000 Животињска или биљна уља и 

масти 15500000 Млечни производи 15600000 Млинарски производи, скроб и скробни производи 15800000 Разни прехрамбени производи 

15811000 – хлебни производи; 15893000 – суви производи; 1511000 Месо 15511000 Млеко 15551300 Јогурт  и др. ферментисани млечни 

производи  РА02-0 закуп. 

        Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) 16.01.2018. године. 

        У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 14.02.2018. године у 13 часова. 

       Благовремено, односно до 14.02.2018. године у 13 часова следећи понуђачи су поднели понуде:          

Р. 

Бр. 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час 

пријема 

1. 4/2018-1 Кланица, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав 

предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај 

Јовина 13, Сремска Митровица 

13.02.2018.   

11:25 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15300000-1')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15100000-9')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15100000-9')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15200000-0')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15400000-2')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15400000-2')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15500000-3')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s15000000-8//15600000-4')
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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2. 4/2018-2 Моравка Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, 

ул.Текстилна 97, Лесковац 

13.02.2018.    

12:08 

3. 4/2018-3 Предузеће за трговину и услуге Аерофрути доо Севојно, МБ:17363310, 

ПИБ:100602489, ул. Хероја Дејовића бб, Севојно, Ужице 

14.02.2018.    

9:57 

4. 4/2018-4 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и 

услуге Принципал дуо Чачак, МБ:17310747, ПИБ:101116811, 

ул.Ђакона Авакума бб, Трнава, Чачак 

14.02.2018.    

11:23 

5. 4/2018-5 Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, МБ:20200804, 

ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац 

14.02.2018.    

11:50 

6. 4/2018-6 Привредно друштво са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА 

Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, 

Београд- Младеновац 

14.02.2018.    

12:10 

7. 4/2018-7 Привредно друштво за трговину, услуге и кооперацију ДВЛ КОМЕРЦ 

ДОО Чачак, МБ:20388145, ПИБ:105454464, ул.Светозара Марковића 

81, Чачак 

14.02.2018.    

12:22 

8. 4/2018-8 Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа 

ИМЛЕК, МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска скела, Београд-

Палилула 

14.02.2018.    

12:28 

9. 4/2018-9 Привредно друштво за производњу, прераду и промет 14.02.2018.    
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пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, МБ:20789280, 

ПИБ:107373613, Попина, Трстеник 

12:35 

10.  

4/2018-10 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ 

ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, ул.Милосава 

Еровића бб, Чачак 

14.02.2018.    

12:36 

11. 4/2018-11 Пекара ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ: 

103285928, ул.Милана Јовановића 63, Чачак 

14.02.2018.    

12:46 

12. 4/2018-12 Привредно друштво за производњу, промет и услуге БОРА ДОО 

Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак 

14.02.2018.    

12:47 

13. 4/2018-13 Друштво за производњу, промет и услуге ПЕКАРА ПОНС ДОО 

Чачак, МБ:20618345, ПИБ:106509964, ул.Славка Крупежа 77, Чачак 

14.02.2018.    

12:50 

14. 4/2018-14 Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, 

Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра 

Карађорђевића 32, Рача 

14.02.2018.    

12:51 

15. 4/2018-15 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба 

и услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, 

ул.Цара Лазара 43, Чачак 

14.02.2018.    

12:52 

16. 4/2018-16 Предузеће за производњу, трговину и услуге НИД ДОО, Тавник, 

МБ:20132175, ПИБ:104255539, Тавник 419, Краљево 
14.02.2018.    
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12:57 

17. 4/2018-17 Предузеће за производњу, промет и услуге МЛЕКАРА МОРАВИЦА 

ДОО, Ариље, МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 

31230 Ариље 

14.02.2018.    

12:58 

 

Неблаговремених , измењених и опозваних понуда није било. 

Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 14.02.2018. године у 13:15 часова и констатовала је следеће: 

1) Понуђач Кланица, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. 

Змај Јовина 13, Сремска Митровица поднео је независну понуду бр.1/2018 од 24.01.2018. године за Партије 12 и 13, са роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 

-Партију 12 - 5.192.000,00 динара без ПДВ-а и  

-Партију 13- 1.288.500,00 динара без ПДВ-а.  

2) Понуђач Моравка Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, ул.Текстилна 97, Лесковац поднео је независну понуду бр.12/02 од 

12.02.2018. године за Партије 1, 4 и 5, са роком важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од 

максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 

-Партију 1 - 301.600,00 динара без ПДВ-а;  

-Партију 4 - 342.000,00 динара без ПДВ-а и 

-Партију 5 - 172.800,00 динара без ПДВ-а. 

      3) Понуђач Предузеће за трговину и услуге Аерофрути доо Севојно, МБ:17363310, ПИБ:100602489, ул. Хероја Дејовића бб, Севојно, Ужице 

поднео је независне понуде бр.32/18 од 13.02.2018. године, бр.33/18 од 13.02.2018. године и бр.34/18 од 13.02.2018. године за Партије 17, 18 и 19, 

са роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре 

за испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 
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-Партију 17 - 3.058.100,00 динара без ПДВ-а;  

-Партију 18 - 327.000,00 динара без ПДВ-а и 

-Партију 19 -529.000,00 динара без ПДВ-а. 

4)  Понуђач Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Принципал дуо Чачак, МБ:17310747,    

ПИБ:101116811, ул.Ђакона Авакума бб, Трнава, Чачак поднео је независну понуду бр.148 од 13.02.2018. године за Партију 14 са роком 

важења понуде од 63 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 248.700,00 динара без ПДВ-а. 

 5)  Понуђач Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо Свилајнац, МБ:20200804, ПИБ: 104633130, ул.Стевана Синђелића 148, 

Свилајнац поднео је независну понуду бр.08-63 од 13.02.2018. године за Партије 1, 2, 6, 8, 9 и 16, са роком важења понуде од 60 дана од 

дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом за: 

- Партију 1-    316.680,00 динара без ПДВ-а;  

- Партију 2 -   167.680,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 6 -1.605.855,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 8 -   511.280,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 9 -   346.608,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 16 - 560.380,00 динара без ПДВ-а. 

6) Понуђач Привредно друштво са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице 

Марије 14, Београд- Младеновац поднео је независну понуду бр.6 од 06.02.2018. године за Партије 1, 2, 3, 5 и 6, са роком важења понуде од 

61 дан од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и 

понуђеном укупном ценом за: 

- Партију 1-   301.600,00 динара без ПДВ-а;  

- Партију 2 -  197.200,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 3 -    72.750,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 5 -  178.200,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 6 -1.591.191,00 динара без ПДВ-а. 
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7) Понуђач Привредно друштво за трговину, услуге и кооперацију ДВЛ КОМЕРЦ ДОО Чачак, МБ:20388145, ПИБ:105454464, ул.Светозара 

Марковића 81, Чачак поднео је независну понуду бр.1 од 14.02.2018. године за Партију 15 са роком важења понуде од 90 дана од дана 

отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном 

укупном ценом од 708.500,00 динара без ПДВ-а. 

 8) Понуђач Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска   скела, 

Београд-Палилула поднео је независну понуду бр.729 од 13.02.2018. године за Партије 10 и 11, са роком важења понуде од 61 дана од дана 

отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном 

укупном ценом за: 

-Партију 10 -1.642.500,00 динара без ПДВ-а и  

-Партију 11- 1.994.500,00 динара без ПДВ-а.  

 9) Понуђач Привредно друштво за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина,   МБ:20789280, 

ПИБ:107373613, Попина, Трстеник поднео је независну понуду бр.22/18 од 13.02.2018. године за Партије 17 и 19, са роком важења понуде 

од 61 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра и понуђеном укупном ценом за: 

-Партију 17 -1.928.220,00 динара без ПДВ-а и  

-Партију 19- 486.500,00 динара без ПДВ-а.  

 10) Понуђач Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625,      ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак поднео је независну понуду бр.20/2018 од 06.02.2018. године за Партије 1, 2, 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19 и 20 са 

роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања 

фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 

- Партију 1-      353.220,00 динара без ПДВ-а;  

- Партију 2 -     172.840,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 3 -       72.150,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 4 -     324.900,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 8 -     478.240,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 9 -     334.988,00 динара без ПДВ-а; 
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- Партију 17 -2.011.470,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 18 -   325.700,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 19 -    547.200,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 20 -      94.550,00 динара без ПДВ-а. 

11) Понуђач Пекара ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ: 103285928, ул.Милана Јовановића 63, Чачак поднео је 

независну понуду бр.1 од 12.02.2018. године за Партију 7 са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено 

плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 824.450,00 динара без 

ПДВ-а. 

12) Понуђач Привредно друштво за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак 

поднео је независну понуду за Партије 6, 13, 14, 15 и 16 са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање 

од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 

- Партију 6 -     1.526.750,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 13 -   1.646.450,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 14 -      226.550,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 15 -      698.100,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 16 -      486.800,00 динара без ПДВ-а. 

13) Понуђач Друштво за производњу, промет и услуге ПЕКАРА ПОНС ДОО Чачак, МБ:20618345, ПИБ:106509964, ул.Славка Крупежа 77, Чачак 

поднео је независну понуду бр.53/18 од 07.02.2018. године за Партију 7 са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за 

одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 921.940,00 динара 

без ПДВ-а. 

14) Понуђач Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра 

Карађорђевића 32, Рача поднео је: 

- независну понуду бр.1/5 од 12.02.2018. године за Партију 5 са понуђеном укупном ценом од 185.976,00 динара без ПДВ-а,   роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра; 
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- независну понуду бр.1/6 од 12.02.2018. године за Партију 6 са понуђеном укупном ценом од 1.551.147,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра; 

- независну понуду бр.1/14 од 12.02.2018. године за Партију 14 са понуђеном укупном ценом од 271.996,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и 

- независну понуду бр.1/16 од 12.02.2018. године за Партију 16 са понуђеном укупном ценом од 490.937,20 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра. 

15) Понуђач Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, 

ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, Чачак поднео је: 

- независну понуду бр.953 од 08.02.2018. године за Партију 12 са понуђеном укупном ценом од 4.567.200,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра; 

- независну понуду бр.959 од 08.02.2018. године за Партију 13 са понуђеном укупном ценом од 1.332.550,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра; 

- независну понуду бр.962 од 08.02.2018. године за Партију 14 са понуђеном укупном ценом од 393.340,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра и 

- независну понуду бр.956 од 08.02.2018. године за Партију 15 са понуђеном укупном ценом од 725.100,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра. 

16) Понуђач Предузеће за производњу, трговину и услуге НИД ДОО, Тавник, МБ:20132175, ПИБ:104255539, Тавник 419, Краљево 

поднео је: 



                                                         Република Србија 

                                         Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак 

                                         Улица Немањина бб,Чачак 

                                         Број: 765 

                                         Датум: 27.02.2018. године 

                                         pu.mojedetinjstvo@gmail.com 
 

 13 

-независну понуду бр.169 од 13.02.2018. године за Партију 12 са понуђеном укупном ценом од 5.324.000,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и 

- независну понуду бр.170 од 13.02.2018. године за Партију 13 са понуђеном укупном ценом од 2.140.800,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра. 

17) Понуђач Предузеће за производњу, промет и услуге МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана 

Чоловића 51, 31230 Ариље поднео је:  

-независну понуду бр.12/18 од 05.02.2018. године за Партију 10 са понуђеном укупном ценом од 1.010.250,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра и 

- независну понуду бр.13/18 од 05.02.2018. године за Партију 11 са понуђеном укупном ценом од 2.076.651,00 динара без ПДВ-а,   роком 

важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена 

добра. 

 

     Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну 

набавку. 

1)Понуда бр.1/2018 од 24.01.2018. године за Партије 12 и 13 понуђача Кланице, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав 

предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај Јовина 13, Сремска Митровица испуњава обавезне и додатне услове предвиђене 

конкурсном документацијом.  

2)Понуда бр.12/02 од 12.02.2018. године понуђача Моравке Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, ул.Текстилна 97, Лесковац: 

- за Партије 1 и 4 испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом, а по питању додатних услова понуђач није доставио 

одговарајуће доказе у за произвођаче које је навео у понуди. 

- за Партију 5 испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.  
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3)Понуда бр.32/18 од 13.02.2018. године, бр.33/18 од 13.02.2018. године и бр.34/18 од 13.02.2018. године за Партије 17, 18 и 19 понуђача 

Предузећа за трговину и услуге Аерофрути доо Севојно, МБ:17363310, ПИБ:100602489, ул. Хероја Дејовића бб, Севојно, Ужице испуњава 

обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.  

4)Понуда бр.148 од 13.02.2018. године понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Принципал дуо Чачак, 

МБ:17310747, ПИБ:101116811, ул.Ђакона Авакума бб, Трнава, Чачак за Партију 14 испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном 

документацијом. 

 5)Понуда бр.08-63 од 13.02.2018. године за Партије 1, 2, 6, 8, 9 и 16 понуђача Привредног друштва за трговину Божиловић-Луxор до о Свилајнац, 

МБ:20200804, ПИБ: 104633130, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном 

документацијом.  

6)Понуда бр.6 од 06.02.2018. године за Партије 1, 2, 3, 5 и 6 понуђача Привредног друштва са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА 

Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац испуњава обавезне и додатне услове предвиђене 

конкурсном документацијом.  

7) Понуда бр.1 од 14.02.2018. године за Партију 15 понуђача Привредног друштва за трговину, услуге и кооперацију ДВЛ КОМЕРЦ ДОО Чачак, 

МБ:20388145, ПИБ:105454464, ул.Светозара Марковића 81, Чачак испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.  

8)Понуда бр.729 од 13.02.2018. године за Партије 10 и 11 понуђача Акционарског друштва индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, 

МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска скела, Београд-Палилула испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.  

9)Понуда бр.22/18 од 13.02.2018. године за Партије 17 и 19 понуђача Привредног друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних 

производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник испуњава обавезне и додатне услове предвиђене 

конкурсном документацијом. 

10) Понуда бр.20/2018 од 06.02.2018. године за Партије 1, 2, 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19 и 20 понуђача Предузећа за откуп, трговину и услуге ИЛА 

ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак испуњава обавезне и додатне услове 

предвиђене конкурсном документацијом. 

11)Понуда бр.1 од 12.02.2018. године за Партију 7 понуђача Пекаре ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ: 103285928, 

ул.Милана Јовановића 63, Чачак испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.  

12) Понуда понуђача Привредног друштва за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, 

Чачак  
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-за Партије 6, 13 и 16 испуњава обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом, а по питању додатних услова понуђач није доставио 

одговарајуће доказе за произвођаче које је навео у понуди; 

- за Партије 14 и 15 испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. 

13)Понуда бр.53/18 од 07.02.2018. године за Партију 7 понуђача Друштва за производњу, промет и услуге ПЕКАРА ПОНС ДОО Чачак, 

МБ:20618345, ПИБ:106509964, ул.Славка Крупежа 77, Чачак испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. 

14) Понуде понуђача Друштва за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља 

Александра Карађорђевића 32, Рача бр.1/5 од 12.02.2018. године, бр.1/6 од 12.02.2018. године, бр.1/14 од 12.02.2018. године и бр.1/16 од 

12.02.2018. године за Партије 5, 6, 14 и 16 испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом 

15) Понуде понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, 

ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, Чачак бр.953 од 08.02.2018. године, бр.959 од 08.02.2018. године, бр.962 од 08.02.2018. године и бр.956 од 

08.02.2018. године за Партије 12, 13, 14 и 15 испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. 

16) Понуде бр.169 од 13.02.2018. године и бр.170 од 13.02.2018. године за Партије 12 и 13 понуђача Предузећа за производњу, трговину и услуге 

НИД ДОО, Тавник, МБ:20132175, ПИБ:104255539, Тавник 419, Краљево испуњавају обавезне услове предвиђене конкурсном документацијом, а 

по питању додатних услова понуђач није доставио одговарајуће доказе у виду HACCP сертификата за произвођаче које је навео у понуди. 

17) Понуде бр.12/18 од 05.02.2018. године и бр.12/18 од 05.02.2018. године за Партије 10 и 11 понуђача Предузећа за производњу, промет и услуге 

МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 31230 Ариље испуњава обавезне и додатне услове 

предвиђене конкурсном документацијом.  

 

     Поступак јавног отварања понуда је завршен је 14.02.2018. године у 14:45 часова. 

     Записник му је уручен овлашћеним представницима понуђача који су присуствовали јавном отварању понуда. Осталим понуђачима записник 

је послат препорученом пошиљком у року од три дана од дана отварања понуда.  

     Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у погледу испуњности услова одређених у 

конкурсној документацији, и утврдила је следеће: 
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1) Понуда бр.1/2018 од 24.01.2018. године за Партије 12 и 13 понуђача Кланице, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав 

предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај Јовина 13, Сремска Митровица: 

               -за Партију 12 је одговарајућа, али неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности; 

-за Партију 13 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна 

понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

2) Понуда бр.12/02 од 12.02.2018. године понуђача Моравке Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, ул.Текстилна 97, Лесковац 

- за Партију 5 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна 

понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

-за Партије 1 и 4 је неодговарајућа јер не испуњава све услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, и тиме 

неприхватљива. 

3) Понуде понуђача Предузећа за трговину и услуге Аерофрути доо Севојно, МБ:17363310, ПИБ:100602489, ул. Хероја Дејовића бб, Севојно, 

Ужице бр.32/18 од 13.02.2018. године, бр.33/18 од 13.02.2018. године и бр.34/18 од 13.02.2018. године за Партије 17,  18 и 19 су одговарајуће, 

али неприхватљиве обзиром да понуђене цене прелазе износ процењене вредности. 

4) Понуда бр.148 од 13.02.2018. године понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Принципал дуо Чачак, 

МБ:17310747, ПИБ:101116811, ул.Ђакона Авакума бб, Трнава, Чачак за Партију 14 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне 

услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

5) Понуда бр.08-63 од 13.02.2018. године за Партије 1, 2, 6, 8, 9 и 16 понуђача Привредног друштва за трговину Божиловић-Луxор доо 

Свилајнац, МБ:20200804, ПИБ: 104633130, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове 

тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава 

нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

6) Понуда бр.6 од 06.02.2018. године за Партије 1, 2, 3, 5 и 6 понуђача Привредног друштва са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА 

Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац је прихватљива јер испуњава све обавезне и 

додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, 

не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

7) Понуда бр.1 од 14.02.2018. године за Партију 15 понуђача Привредног друштва за трговину, услуге и кооперацију ДВЛ КОМЕРЦ ДОО Чачак, 

МБ:20388145, ПИБ:105454464, ул.Светозара Марковића 81, Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене 
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позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити 

условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

8) Понуда бр.729 од 13.02.2018. године за Партије 10 и 11 понуђача Акционарског друштва индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, 

МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска скела, Београд-Палилула је одговарајућа, али неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази 

износ процењене вредности. 

9) Понуда бр.22/18 од 13.02.2018. године за Партије 17 и 19 понуђача Привредног друштва за производњу, прераду и промет пољопривредних 

производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне 

услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не 

ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

10) Понуда бр.20/2018 од 06.02.2018. године понуђача Предузећа за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625, ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

- за Партије 1, 2, 3, 4, 8, 9 и  17 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да 

укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке; 

               - за Партије 18, 19 и 20  је одговарајућа, али неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности. 

11) Понуда бр.1 од 12.02.2018. године за Партију 7 понуђача Пекаре ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ:   103285928, 

ул.Милана Јовановића 63, Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да 

укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке.  

12) Понуда понуђача Привредног друштва за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, 

Чачак: 

- за Партије 6, 13 и 16 је неприхватљива јер не испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом; 

- за Партију 14 и 15 је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна 

понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

13) Понуда бр.53/18 од 07.02.2018. године за Партију 7 понуђача Друштва за производњу, промет и услуге ПЕКАРА ПОНС ДОО Чачак, 

МБ:20618345, ПИБ:106509964, ул.Славка Крупежа 77, Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за 
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подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава 

права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

14) Понуде понуђача Друштва за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља 

Александра Карађорђевића 32, Рача бр.1/5 од 12.02.2018. године, бр.1/6 од 12.02.2018. године, бр.1/14 од 12.02.2018. године и бр.1/16 од 

12.02.2018. године за Партије 5, 6, 14 и 16 Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права 

наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке. 

15) Понуде понуђача Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, 

ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, Чачак  

- бр.953 од 08.02.2018. године, бр.959 од 08.02.2018. године и бр.956 од 08.02.2018. године за Партије 12, 13 и 15 је прихватљива јер испуњава 

све обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, 

одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове 

јавне набавке; 

- бр.962 од 08.02.2018. године за Партију 14 је одговарајућа, али неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази износ процењене 

вредности. 

16) Понуде бр.169 од 13.02.2018. године и бр.170 од 13.02.2018. године за Партије 12 и 13 понуђача Предузећа за производњу, трговину и услуге 

НИД ДОО, Тавник, МБ:20132175, ПИБ:104255539, Тавник 419, Краљево је неприхватљива јер не испуњава све обавезне и додатне услове 

тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, а понуђена цена прелази износ процењене вредности. 

17) Понуда бр.12/18 од 05.02.2018. године и бр.12/18 од 05.02.2018. године за Партије 10 и 11 понуђача Предузећа за производњу, промет и услуге 

МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 31230 Ариље је одговарајућа, али 

неприхватљива обзиром да понуђена цена прелази износ процењене вредности. 

 

Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да нису начињене рачунске грешке у понудама. 

Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда по партијама, применом критеријума најнижа понуђена цена и утврђена је ранг листа 

прихватљивих понуда, по партијама. 
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Партија 1 Кристал шећер 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, 

ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- 

Младеновац 

 

 

 

301.600,00 

   

   

     

      61 дан 

  

 

 

45 дана 

 

2. Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, 

МБ:20200804, ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана 

Синђелића 148, Свилајнац 

 

316.680,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

3. Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

353.220,00 

 

      60 дан 

 

45 дана 

 

         

Партија 2 Пшенично брашно 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

1. 

Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, 

МБ:20200804, ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана 

Синђелића 148, Свилајнац 

 

167.680,00 

 

      

      60 дана 

  

45 дана 

 

2. Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

172.840,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 
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3. Привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, 

ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац 

 

197.200,00 

 

      61 дан 

 

45 дана 

 

            

            Партија 3 Кукурузно брашно бело 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

72.150,00 

     

      60 дана 

 

45 дана 

 

2. Привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, 

ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- 

Младеновац 

 

72.750,00 

 

      61 дан 

 

45 дана 

 

            

Партија 4 Кромпир пире у пахуљицама 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ 

ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, 

ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

 

324.900,00 

   

      60 дана 

 

45 дана 
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     Партија 5 Чај мешавина  

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. Моравка Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, 

ул.Текстилна 97, Лесковац 

 

172.800,00 

 

 

  

      70 дана 

 

45 дана 

2. Привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, 

ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац 

 

178.200,00 

 

      61 дан 

 

45 дана 

 

3. Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ 

ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра 

Карађорђевића 32, Рача 

 

185.976,00 

 

      60 дан 

 

45 дана 

 

 

     Партија 6 Колонијална роба  

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

1. Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ 

ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља 

Александра Карађорђевића 32, Рача 

 

1.551.147,00 

  

      60 дана 

 

45 дана 

 

2. Привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, 

ПИБ:107639028, ул.Краљице Марије 14, Београд- Младеновац 

 

1.591.191,00 

 

      61 дан 

 

45 дана 
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3. Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, 

МБ:20200804, ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана 

Синђелића 148, Свилајнац 

 

1.605.855,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

 

      Партија 7 Хлеб, квасац и пекарске коре 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

1. Пекара ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, 

ПИБ: 103285928, ул.Милана Јовановића 63, Чачак 

 

824.450,00 

 

   

      60 дана 

 

45 дана 

 

2. Друштво за производњу, промет и услуге ПЕКАРА ПОНС 

ДОО Чачак, МБ:20618345, ПИБ:106509964, ул.Славка 

Крупежа 77, Чачак 

 

921.940,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

 

     Партија 8 Јаја        

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

1. 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

478.240,00 

   

      60 дана 

 

45 дана 

 

2. Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, 

МБ:20200804, ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана 

Синђелића 148, Свилајнац 

 

511.280,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 
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Партија 9 Сунцокретово уље   

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, 

МБ:17101625, ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

334.988,00 

   

      60 дана 

  

45 дана 

 

2. Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, МБ:20200804, ПИБ: 104633130, 

Свилајнац, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац 

 

346.608,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

Партија 12 Свеже јунеће месо 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

1. 

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга 

СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, Чачак 

 

4.567.200,00 

   

      65 дана 

  

45 дана 

 

 

Партија 13 Месне прерађевине 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Кланица, прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав 

предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај Јовина 13, 

Сремска Митровица 

 

 

        1.288.500,00 

   

     

      90 дана 

  

 

45 дана 
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2. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга 

СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, ул.Цара Лазара 43, 

Чачак 

 

        1.332.550,00 

 

      65 дана 

 

45 дана 

 

 Партија 14  Рибљи производи 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

1. Привредно друштво за производњу, промет и услуге БОРА ДОО 

Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак 

 

226.550,00 

      

      60 дана 

  

45 дана 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и 

услуге Принципал дуо Чачак, МБ:17310747, ПИБ:101116811, 

ул.Ђакона Авакума бб, Трнава, Чачак 

 

248.700,00 

 

      63 дана 

 

45 дана 

 

3. Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, 

Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра 

Карађорђевића 32, Рача 

 

271.996,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

 Партија 15 Свеже пилеће месо 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Привредно друштво за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, 

МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак 

 

 

 

698.100,00 

   

   

     

      60 дана 

  

 

 

45 дана 
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2. Привредно друштво за трговину, услуге и кооперацију ДВЛ КОМЕРЦ 

ДОО Чачак, МБ:20388145, ПИБ:105454464, ул.Светозара Марковића 81, 

Чачак 

 

708.500,00 

 

      90 дана 

 

45 дана 

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и 

услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, 

ул.Цара Лазара 43, Чачак 

 

725.100,00 

 

      65 дана 

 

45 дана 

 

Партија 16 Конзервирано воће и поврће 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за 

одложено 

плаћање 

1. Друштво за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, 

МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра Карађорђевића 32, 

Рача 

 

490.937,00 

      

      60 дана 

  

45 дана 

 

2. Привредно друштво за трговину Божиловић-Луxор доо, МБ:20200804, 

ПИБ: 104633130, Свилајнац, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац 

 

560.380,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

             

            Партија 17 Поврће 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

1. Привредно друштво за производњу, прераду и промет 

пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, 

МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник 

 

1.928.220,00 

     

      61 дан 

 

45 дана 
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2. Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

2.011.470,00 

 

      60 дана 

 

45 дана 

 

Партија 19 Јужно воће 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

1. Привредно друштво за производњу, прераду и промет 

пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, 

МБ:20789280, ПИБ:107373613, Попина, Трстеник 

 

486.500,00 

    

      61 дан 

 

45 дана 

 

 

     Ранг листа понуда за Партије 10,11, 18 и 20 у којима су све одговарајуће понуде веће од процењене вредности и нису веће од упоредивих 

тржишних цена, за које долази у обзир примена чл. 107 ст. 4 Закона о јавним набавкама. 

            Партија 10 Пастеризовано млеко 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења понуде Рок за одложено 

плаћање 

 

 

1. 

Предузеће за производњу, промет и услуге 

МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, МБ:20097035, 

ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 31230 

Ариље 

 

1.010.250,00 

    

      70 дана 

  

45 дана 

 

2. Акционарско друштво индустрија млека и млечних 

производа ИМЛЕК, МБ:07042701, ПИБ:100001636, 

Падинска скела, Београд-Палилула 

 

1.462.500,00 

 

      61 дан 

 

45 дана 
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 Партија 11 Млечни производи + закуп апарата 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за одложено 

плаћање 

 

1. 

Акционарско друштво индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, 

МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска скела, Београд-Палилула 

 

1.994.500,00 

    

      61 дан 

  

45 дана 

 

2. Предузеће за производњу, промет и услуге МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, 

МБ:20097035, ПИБ:104141087, ул.Стевана Чоловића 51, 31230 Ариље 

 

2.076.651,00 

 

      70 дана 

 

45 дана 

 

       

Партија 18 Свеже воће 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за одложено 

плаћање 

1. Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ 

ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

325.700,00 

   

  60 дана 

 

45 дана 

 

2. Предузеће за трговину и услуге Аерофрути доо Севојно, МБ:17363310, 

ПИБ:100602489, ул. Хероја Дејовића бб, Севојно, Ужице 

327.000,00 90 дана 45 дана 
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            Партија 20 Безглутенски производи 

Р. бр Назив понуђача Укупна цена без 

 ПДВ-а 

 (у динарима) 

Рок важења 

понуде 

Рок за 

одложено 

плаћање 

 

1. 

Предузеће за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО 

ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак 

 

94.550,00 

    

      60 дана 

  

45 дана 

 

       

     Након рангирања, Комисија за јавну набавку добара бр.4/2018 Намирнице за исхрану деце за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак (једногодишње потребе), изнела је следеће мишљење: 

1) За Партију 1 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Привредном друштву са ограниченом одговорношћу ТЗР&КАТАРИНА Младеновац, МБ:20842237, ПИБ:107639028, ул.Краљице 

Марије 14, Београд- Младеновац, са роком важења понуде од 61 дан од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од 

максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 301.600,00 динара без ПДВ-а, 

све према понуди бр.6 од 06.02.2018. године. 

2) За Партију 2 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Привредном друштву за трговину Божиловић-Луxор до Свилајнац, ул.Стевана Синђелића 148, Свилајнац са роком важења понуде од 60 

дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра 

и понуђеном укупном ценом од 167.680,00 динара без ПДВ-а, све према понуди бр.08-63 од 13.02.2018. године. 

3) За Партију 3, 4, 8 и 9 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели 

понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625,      ПИБ:101123829, 

ул.Милосава Еровића бб, Чачак, у свему према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном 

укупном ценом за: 
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- Партију 3 -       72.150,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 4 -     324.900,00 динара без ПДВ-а; 

- Партију 8 -     478.240,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 9 -     334.988,00 динара без ПДВ-а. 

           4)  За Партију 5 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу     

Моравка Про доо Лесковац, МБ: 20274182, ПИБ:104953265, ул.Текстилна 97, Лесковац, све према понуди бр.12/02 од 12.02.2018. године, са роком 

важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 172.800,00 динара без ПДВ-а. 

          5) За Партију 6 и 16 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Друштву за производњу, промет и услуге ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО, Рача, МБ: 06563503, ПИБ:101226807, ул.Краља Александра Карађорђевића 32, 

Рача: 

- за Партију 6  према понуди бр.1/6 од 12.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 1.551.147,00 динара без ПДВ-а,   роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и 

- за Партију 16 према понуди бр.1/16 од 12.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 490.937,20 динара без ПДВ-а,   роком важења 

понуде од 60 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра. 

6) За Партију 7 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Пекари ДУКАТ Мирослав Поледица пр Чачак, МБ:56433635, ПИБ: 103285928, ул.Милана Јовановића 63, Чачак, све према понуди бр.1 од 

12.02.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана 

испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 824.450,00 динара без ПДВ-а. 

7) За Партију 12 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и промет роба и услуга СУВОБОР КООП НН Чачак, МБ:17036246, ПИБ:101109316, 

ул.Цара Лазара 43, Чачак према понуди бр.953 од 08.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 4.567.200,00 динара без ПДВ-а, роком 

важења понуде од 65 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 
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8) За Партију 13 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу Кланици, 

прерада меса и трговина Недељковић Недељковић Радослав предузетник Шашинци, МБ:50634043, ПИБ:101964694, ул. Змај Јовина 13, Сремска 

Митровица, према понуди бр.1/2018 од 24.01.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено 

плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 1.288.500,00 динара без ПДВ-

а. 

9) За Партију 14 и 15 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Привредном друштву за производњу, промет и услуге БОРА ДОО Чачак, МБ:17425838, ПИБ:100894252, ул.Николе Тесле 50, Чачак са роком 

важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра и понуђеном укупном ценом: 

- за Партију 14 од 226.550,00 динара без ПДВ-а и 

- за Партију 15 од 698.100,00 динара без ПДВ-а. 

10) За Партије 17 и 19 испуњени су услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу 

Привредном друштву за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ДЕН ФРУИТ ДОО Попина, МБ:20789280, ПИБ:107373613, 

Попина, Трстеник, према понуди бр.22/18 од 13.02.2018. године, са роком важења понуде од 61 дан од дана отварања понуда, роком за одложено 

плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом за: 

-Партију 17 -1.928.220,00 динара без ПДВ-а и  

-Партију 19- 486.500,00 динара без ПДВ-а.  

11) За Партије 10, 11, 18 и 20  предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци применом критеријума најнижа понуђена цена додели: 

- за Партију 10 понуђачу Предузећу за производњу, промет и услуге МЛЕКАРА МОРАВИЦА ДОО, Ариље, МБ:20097035, ПИБ:104141087, 

ул.Стевана Чоловића 51, 31230 Ариље према понуди бр.12/18 од 05.02.2018. године са понуђеном укупном ценом од 1.010.250,00 динара без ПДВ-

а,   роком важења понуде од 70 дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за 

испоручена добра; 

- за Партију 11 понуђачу Акционарском друштву индустрија млека и млечних производа ИМЛЕК, МБ:07042701, ПИБ:100001636, Падинска   

скела, Београд-Палилула, према понуди бр.729 од 13.02.2018. године, са роком важења понуде од 61 дана од дана отварања понуда, роком за 

одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном ценом од 1.994.500,00 

динара без ПДВ-а; 
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-за Партију 18 и 20 понуђачу Предузећу за откуп, трговину и услуге ИЛА ПРОМЕТ ДОО ЕXПОРТ ИМПОРТ ЧАЧАК, МБ:17101625, 

ПИБ:101123829, ул.Милосава Еровића бб, Чачак, према понуди бр.20/2018 од 06.02.2018. године, са роком важења понуде од 60 дана од дана 

отварања понуда, роком за одложено плаћање од максимално 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра и понуђеном укупном 

ценом за: 

- Партију 18 -   325.700,00 динара без ПДВ-а и 

- Партију 20 -      94.550,00 динара без ПДВ-а, 

обзиром да су понуђене цене у свим одговарајућим понудама за наведене партије веће од процењене вредности и нису веће од упоредивих 

тржишних цена, применом члана 107 став 4 Закона о јавним набавкама. 

      У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, па 

је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

     Обзиром да је за Партију 20 поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, сходно чл.112 ст.2 тач.5. 

          

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                      Сузана Симеуновић 
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