
 
Број:538 
Датум:05.07.2016. године 
Сремска Митровица 
              
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 
14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број  537 од 05.07.2016. 
године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  
 

О Д Л У К У 
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 
Оквирни споразум за јавну набавку добара Намирнице за припремање хране по 
партијама бр. 1.1.1/2016 , за партију 6, у отвореном поступку јавне набавке додељује 
се следећем понуђачу „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО Пећинци. 
 

 
Образложење 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 427 од 31.05.2016. 
године покренут је отворени поступак јавне набавке добара – Намирнице за припремање 
хране, обликоване у 3 партије  ради закључења оквирног споразума са више добављача, 
односно са свим добављачима који су доставили прихватљиве понуде на период од годину 
дана у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици по партијама. 
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: 
Намирнице за припремање хране: храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000 
Партија 6: брашно, хлеб, пецива и тестенине, ознака из општег речника набавке хлебни 
производи, свежа пецива и колачи 15810000, млинарски производи 15610000, процењена 
вредност 1.085.900,00 динара без ПДВ 
Партија 12: роштиљ, ознака из општег речника набавке 42214110, процењена вредност 
483.900,00 динара без ПДВ 
Партија 13: јагњетина, ознака из општег речника набавке 15115100, процењена вредност 
183.000,00 динара без ПДВ. 
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. 

Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 
документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  



Благовремено, тј. до дана 04.07.2016. године до 08:15 часова, примљено је 5 понуда од 
следећих понуђача: 
Р.бр. Број под 

којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 497 SZTR „ĐURĐEVIĆ“ Ђурђевић 
Миленко, предузетник, Суботиште 

29.06.2016. 
године 

08:30 
часова 

2. 511 „ВУМ“ Д.О.О – Шабац 
 

01.07.2016. 
године 

08:50 
часова 

3 514 „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО Пећинци 01.07.2016. 
године 

10:40 
часова 

4. 517 Зоран Стојнић предузетник Трговинска 
радња „ХАРМОНИЈА“ Лаћарак 

04.07.2016. 
године 

07:20 
часова 

5.  518 Трговинско угоститељска радња 
„ТЕЛЕ –ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак 

04.07.2016. 
године 

7:25 
часова 

Неблаговремених понуда није било. 
 
ЗА ПАРТИЈУ  6  - брашно, хлеб, пецива и тестенине, понуде су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ВУМ“ Д.О.О – Шабац, С. Првовенчаног 
77/1, ПИБ: 101895156, Матични број 
06257283 

1.085.615,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.214.224,00 
динара са ПДВ 

2. „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци, 
Слободана Бајића 12, ПИБ: 101427058, 
Матични број 08213348 

1.085.490,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.216.306,50 
динара са ПДВ 

 

3. Зоран Стојнић предузетник Трговинска 
радња „ХАРМОНИЈА“ Лаћарак,  ПИБ: 
102035633, Матични број 54387261 

1.083.070,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.203.105,00 
динара са ПДВ 

 

 
ЗА ПАРТИЈУ  12- роштиљ, понуде  су поднели следећи понуђачи: 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. SZTR „ĐURĐEVIĆ“ Ђурђевић Миленко , 
предузетник, Суботиште, ПИБ:100399206, 
Матични број: 54286856 

945.000,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.134.000,00 
динара са ПДВ 

 

2. Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

483.000,00 
динара без 
ПДВ 

 

579.600,00 
динара са ПДВ 

 

 



ЗА ПАРТИЈУ  13 – јагњетина , понуду су  поднели следећи понуђачи :  
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. SZTR „ĐURĐEVIĆ“ Ђурђевић Миленко , 
предузетник, Суботиште, ПИБ:100399206, 
Матични број: 54286856 

195.000,00 
динара без 
ПДВ 

 

214.500,00 
динара са ПДВ 

2. „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци, 
Слободана Бајића 12, ПИБ: 101427058, 
Матични број 08213348 

225.000,00 
динара без 
ПДВ 

 

245.500,00 
динара са  
ПДВ 

3.  Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –
ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак, ПИБ:102639442, 
Матични број: 55824398 

183.000,00 
динара без 
ПДВ 
 

201.300,00 
динара са ПДВ 

 
Након прегледа документације, констатовано је следеће:  
Понуда понуђача SZTR „ĐURĐEVIĆ“ Ђурђевић Миленко, предузетник, за парију број 12 
и 13 Суботиште није прихватљива, обзиром да  је понуђач понудио цене за партију број 12 
и 13 које су више од процењене вредности јавне набавке за те партије. 
Понуда понуђача „ВУМ“ Д.О.О – Шабац није одговарајућа обзиром да не испуњава све 
техничке спецификације, из разлога што понуђач није попунио исправан образац 
структуре цена за набавку намирница за припремање хране, партија 6 – брашно, хлеб, 
пецива и тестенине, који је објављен на Порталу јавних набавки у оквиру измена и допуна 
конкурсне документације.  
Понуда понуђача „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци за партију број 6 је прихватљива, 
обзиром да испуњава све обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне 
набавке. 
Понуда понуђача „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци за партију број 13 није прихватљива 
обзиром да је понуђач понудио цене за партију број 13 која је виша од процењене 
вредности јавне набавке за ту партију. 
Понуда понуђача Зоран Стојнић предузетник Трговинска радња „ХАРМОНИЈА“ Лаћарак није 
прихватљива обзиром да понуђач није доставио доказе о испуњености обавезних и додатних 
услова, односно исти није доставио Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда),   
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два месеца од дана 
отварања понуда), Потврду Народне Банке Србије о броју дана неликвидности у периоду 
од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
Изјаву понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за транспорт добара 



која су предмет ове јавне набавке и фотокопију или очитану саобраћајну дозволу, или 
уговор о закупу/лизингу возила са фотокопијом или очитаном саобраћајном дозволом. 
Понуда понуђача Трговинско угоститељска радња „ТЕЛЕ –ПРОМЕТ-ТЕШИЋ“ Јарак није 
прихватљива обзиром да понуђач није доставио доказе о испуњености обавезних и додатних 
услова, односно исти није доставио Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда), Изјаву понуђача да располаже најмање једним 
доставним возилом за транспорт добара која су предмет ове јавне набавке и фотокопију 
или очитану саобраћајну дозволу, или уговор о закупу/лизингу возила са фотокопијом или 
очитаном саобраћајном дозволом. 

Начин примене методологије доделе пондера са ранг листом понуђача: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 
На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку је 
рангирала приспеле прихватљиве понуде: 
 
ПАРТИЈА 6 – брашно, хлеб, пецива и тестенине 
Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 
понуђена цена 
са ПДВ 

1. „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци 1.085.490,00 
динара без 
ПДВ 

 

1.216.306,50 
динара са ПДВ 

 

 
Називи понуђача коме се додељује оквирни споразум:  
 
 

Применом  критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање приспелих 
прихватљивих понуда, те Комисија предлаже директору Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици да донесе следећу : 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

Оквирни споразум за Набавку намирница за припремање хране за партију 6, додели 
следећем понуђачу: „ЛУКИ КОМЕРЦ“ ДОО – Пећинци. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
Упутство о правном средству: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и 
сајту наручиоца. 

 
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
                                                                                        

                                                                                 
                                                          За наручиоца 

                                                                                             Дом ученика средњих школа 
                                                                                                 Сремска Митровица  
             

         
             
                                      


