
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 1. Хлеб и пециво. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу: „DON DON” ДОО, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића  

бр.144б -понуда број: 201  од 01.04.2019.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-

48/2019-I-6 од 04.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 1. Хлеб и пециво. 

Општи речник набавки -15810000 – Хлебни производи, свежа пецива и колачи 
 Процењена вредност јавне набавке је 227.273,00 динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност. 

  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  Финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  



РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе. 

Поступак јавне набавке се покреће одлуком в.д. директора на основу усвојеног 

Финансијског плана. Одлука о покретању поступка је донета дана 22.03.2019.г., Позив и 

документација су објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 26.03.2019.г, рок за 

подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  оквирни датум за закључивање уговора 

о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се односи на испоруку намирница у 2019.г., 

сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовало је 2(два) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

 1. „SELEKTA“  ДОО, Нови Сад, Клисански пут 134 

 2. ”DON DON” ДОО, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића  бр.144б6.  

 

Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде оба  

понуђача  комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног 

критеријума за доделу Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 

2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 



2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондера 

1. „SELEKTA“  

ДОО, Нови 

Сад 

 

244.050,00 

 

37,18 

45 дана од 

пријема 

фактуре 

 

30 

 2 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

97,18 

2. ”DON DON” 

ДОО, Нови 

Београд 

 

226.825,00 

 

40,00 

45 дана од 

пријема 

фактуре  

 

30  

1 дан од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

100,00 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, ”DON DON” ДОО, Нови Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића  бр.144б,  комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д.директора  да њему 

додели уговор о испоруци добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                      В.д. директора 

                 Владимир Хајдер,с.р. 

                     дипл.правник 

 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019.г. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 2. Остале намирнице широке потрошње. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу: Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, Каћ -понуда број: 

2/19  од 28.03.2019.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-2 од 

02.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) 

је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 2. Остале намирнице широке потрошње 

Општи речник набавки -15830000 – Шећер и сродни производи, 15840000 – Какао, чоколада и 

слаткиши, 15860000 – Кафа, чај и сродни произвди, 15870000 – Зачини и зачинска средства, 

15898000 – Квасац, 15899000 – Прашак за пециво, 15980000 –Безалкохолна пића, 15981000 – 

Минерална вода, 15982000 – Безалкохолни освежавајући напици, 15850000 – Тестенине,  03142500 

–Свежа јаја, 15600000 – Млинарски производи, скроб и скробни производи, 15330000 –  Прерађено 

воће и поврће, 15220000 – Смрзнута риба, рибљи филети и остало рибље месо, 15240000 – Риба у 

конзерви и друга припремљена или конзервисана риба , 15400000 – Животињска или биљна уља и 

масти 

 Процењена вредност јавне набавке је 828.237,00динара без обрачунатог пореза на додату вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 



добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  

РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019.г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.2019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовало је 2(два) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

1. Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, Каћ 

2. SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 134  

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде оба  понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     



        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 

2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 

2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондера 

1. Komercservis 

produkt CO 

ДОО 

 

774.756,00 

 

40 

31 дан од 

пријема 

фактуре  

 

30  

3 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

100,00 

2.    SELEKTA 

DOO Нови Сад 

 

878.805,00 

 

35,26 

45 дана од 

пријема 

фактуре  

 

30  

2 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

95,26 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

 

Комисија констатује да је  понуда понуђача,  Komercservis- produkt CO ДОО, Делфе Иванић 37, 

Каћ  комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже директору  да њему додели уговор о 

испоруци добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 



Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                      В.д.директора 

                 Владимир Хајдер, с.р. 

                     дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019.г.. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 3. Свеже воће и поврће. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Делфе Иванић, Каћ-

понуда број: 03/19  од 28.03.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-2 

од 02.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019.. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019.г.. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 3. Свеже воће и поврће 

Општи речник набавки -15300000 – Воће, поврће и други сродни производи 
  Процењена вредност јавне набавке је 302.727,00динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност 
 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  



мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  

РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019..г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.20192019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовала су 2 (два) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

1. „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Делфе Иванић, Каћ 

2. „SELEKTA“ ДОО, Клисански пут 134, Нови Сад 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде   понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 



2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 

2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондера 

1. Komercservis 

produkt CO 

ДОО 

 

280.850,00 

 

40 

31 дан од 

пријема 

фактуре  

 

30  

3 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

100,00 

2.    SELEKTA 

DOO Нови Сад 

 

281.700,00 

 

39,88 

45 дана од 

пријема 

фактуре  

 

30  

2 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

99,88 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Делфе 

Иванић, Каћ комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д. директора  да њему додели 

уговор о испоруци добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                      В.д. директор 

                 Владимир Хајдер,с.р. 

                     дипл.правник 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-52/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 4. Смрзнуто воће и поврће. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу: SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 134-понуда 

број: 129-d-03/19  од 27.03.2019.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-5 од 

04.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број:01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:01-

551-48/2019-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 4. Смрзнуто воће и поврће  

Општи речник набавки: 15896000 – Дубоко смрзнути производи 
  Процењена вредност јавне набавке је 141.827,00динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  



РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019.г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.2019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовало је 2(два) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

1. „КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО“ ДОО, Делфе Иванић, Каћ 

2. „SELEKTA“ ДОО, Клисански пут 134, Нови Сад 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде оба  понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 

2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 



2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондера 

1. Komercservis 

produkt CO 

ДОО 

 

134.950,00 

 

38,44 

 

31 дан од 

пријема 

фактуре  

 

30  

3 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

98,44 

2.    SELEKTA 

DOO Нови Сад 

 

129.700,00 

 

40 

45 дана од 

пријема 

фактуре  

 

30  

2 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

100,00 

 
 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 

134  комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д. директора  да њему додели уговор о 

испоруци добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                       в.д. директора 

                   Владимир Хајдер,с.р. 

                     дипл.правник 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019.г. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 5. Млеко и млечни производи. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу  SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 134 -понуда 

број: 129-е-03/19  од 27.03.2019.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-5 од 

04.04.2019..године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-З од  04.04.2019.. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 5. Млеко и млечни производи  

Шифра из општег речника набавки: 15500000 –Млечнии производи 
 Процењена вредност јавне набавке је 518.276,00 динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  



РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019.г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.2019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019..г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 

5. Основни подаци о понуђачу: 

 

1. SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 134  

 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да је понуда  понуђача  

комплетна, исправна и прихватљива за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 



2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 

2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондер

а 

1. SELEKTA 

ДОО Нови 

Сад 

 

477.600,00 

40,00 

 

45 дана од 

пријема 

фактуре  

 

30  

2 дана од 

дана 

наручивања 

 

30 

 

100,00 

 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача,  SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 

134 комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д. директора  да њему додели уговор о 

испоруци добара на основу члана  112.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                       в.д. директора 

                   Владимир Хајдер,с.р. 

                     дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019.г. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 6. Пилеће месо. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 134 -понуда 

број: 129-f-03/19  од 27.03.2019.године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-5 

дана 04.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију 6. Пилеће месо 

Шифра из општег речника набавки: 15112130 – Пилеће месо 

Процењена вредност јавне набавке је 185.400,00динара без обрачунатог пореза на додату вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  

РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  



корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком в.д. 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019.г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.2019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовала су 3 (три) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

 

1. ДОО „КОЈЧИЋ“ , Нови Сад ,Темеринска 179  

2. „BIG TRADE“ ДОО, Нови Сад, Јосифа Панчића 3 

3. „SELEKTA“ ДОО Нови Сад, Клисански пут  134 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде  понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 

2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 



2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 

2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондер

а 
1. 

 

ДОО 

„КОЈЧИЋ“ , 

Нови Сад 

 

207.900,00 

33,00 45 дана 

од 

пријема 

фактуре  

 

30  

3 дана од 

дана 

наручивањ

а 

 

30 

93,00 

 

2. „BIG 

TRADE“ 

ДОО, Нови 

Сад 

 

208.400,00 

32,92 31 дан од 

пријема 

фактуре 

 

30 

3 дана од 

дана 

наручивањ

а 

 

30 

 

92,92 

3. „SELEKTA“ 

ДОО Нови 

Сад 

171.500,00 40 

 

45 дана 

од 

пријема 

фактуре  

30 2 дана од 

дана 

наручивањ

а 

30 100,00 

 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, SELEKTA ДОО Нови Сад 21000, Клисански пут  бр. 

134 комплетна, исправна и прихватљива, те предлаже в.д. директора  да њему додели уговор о 

испоруци добара на основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 

се наручиоцу. 



Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                       в.д. директора 

                     Владимир Хајдер,с.р. 

                         дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerontk.org.rs/


ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

Алеја кестенова бр.14 

24420 Кањижа 

Број: 01-551-48/2019-I-О 

Дана: 04.04.2019.г. 

тел: 024-874-279 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), доносим 

  
Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности 

 добара – намирница за 2019.г.,  

разврстана  по партијама, бр.01/2019, 

 за партију број 7. Свеже месо, изнутрице и сухомеснати производи. 
 

 
Уговор се додељује понуђачу „КОЈЧИЋ“ ДОО Нови Сад, Темеринска 178-понуда број: 1-19  од 

27.03.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-48/2019-I-1 дана 01.04.2019.године. 

  

Образложење 

Наручилац је дана 22.03.2019.. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 01-

551-48/2019-I. 

  

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.03.2019. године. 

  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

01-551-48/2019-I-З од  04.04.2019. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 04.04.2019. године. 

  

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

  

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара – намирница за 2019.годину, разврстана по партијама  за 

партију  7. Свеже месо, изнутрице и сухомеснати производи  

Шифра из општег речника набавки: 15111000 – Говеђе месо, 15113000 – Свињетина, 15114000 – 

Изнутрице, 15130000 - Месни производи  

  Процењена вредност јавне набавке је 1.696.960,00динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:  

Набавка је предвиђена  финансијским  планом за 2019.г. на основу смерница и оквира 

добијених од Министарства финансија за  2019.г., на контима 426821, 426822 и 426823 –

Храна, пиће и намирнице за припремање хране. Током 2019.г.  финансираће се средствима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   средствима установе из 

цене смештаја и осталих активности установе.   Јавна набавка се спроводи у  поступку  

мале вредности на основу члана 39.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник  



РС.124/2012,14/2015 и 68/2015), количине су утврђене на основу просечног броја  

корисника смештених у установи на нивоу године, плана осталих активности установе 

везаних за делатност припремања оброка. Поступак јавне набавке се покреће одлуком в.д. 

директора на основу усвојеног финансијског плана. Одлука о покретању поступка је 

донета дана 22.03.2019..г., Позив и документација су објављени на Порталу управе за јавне 

набавке дана 26.03.2019.г, рок за подношење понуда је био одређен за 04.04.2019.г.,  

оквирни датум за закључивање уговора о јавној набавци је 12.04.2019.године. Уговор се 

односи на испоруку намирница у 2019.г., сукцесивно у складу са потребама наручиоца. 

3. Није било одступања везано за план набавки на основу  финансијског плана за 2019.г.  

4. У поступку јавне набавке учествовала су 4 (четири) понуђача. 

5. Основни подаци о понуђачима: 

 

1. „КОЈЧИЋ“ ДОО Нови Сад, Темеринска 178, 

2. „PRO-MES“ ДОО Нови Бечеј, Слободана Перића 63/а, 

3. „BIG TRADE“ ДОО, Нови Сад, Јосифа Панчића 3 

4. „SELEKTA“ ДОО Нови Сад, Клисански пут  бр. 134 

 

6. Приликом отварања понуда, Комисија у поступку ЈНМВ, је утврдила да су понуде  понуђача  

комплетне, исправне и прихватљиве за оцењивање на основу предвиђеног критеријума за доделу 

Уговора. 

7. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

  Елемент критеријума Број пондера 

1.  цена 40 

2.  услови плаћања 30 

3 рок и начин испоруке 30 

  

8. Начин примене методологије доделе пондера: 

1. Цена 40,00 пондера 

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из  понуде, међу 

појединачним поднешеним понудама. 

 Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 40,00 пондера. 

 Остале понуде се вреднују по следећој формули: 

Ц = ( 

Цмин 

)*40,00 Цпону

де 

  Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена; 

  Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију 

  Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује. 

 

2. Услови плаћања (каса сконто) 30,00 пондера 

     

        Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (каса сконто). 
2.1. авансно плаћање                                                       -             0 бодова 



2.2. у року од 0-7 дана од пријема фактуре                           -               5 бодова                     

2.3. у року од 8-15 дана од пријема фактуре                         -             10 бодова 

2.4. у року од 16-30 дана од пријема фактуре                -            20 бодова 

2.5. у року од 31-45 дана од пријема фактуре                      -             30 бодова        

         

3. Рок и начин испоруке 30,00 пондера 

 
Начин испоруке : ФЦО МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

   

 

3.1.1. у року до  3 дана од дана наручивања                             -           30 бодова                     

3.1.2. у року од  4-5 дана од дана наручивања                          -           20 бодова 

3.1.3. у року од 6-10 дана од дана наручивања                         -           10 бодова 

3.1.4. у року дужем од 10 дана од тренутка наручивања         -             5 бодова 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

   

Ред. 

Број 

 

Назив и 

седиште 

понуђача 

Елементи критеријума и број пондера Укупан     

број 

пондера 
Цена Број 

пондера 

Услови 

плаћања 

Број 

пондера 

Рок и 

начин 

испоруке 

Број 

пондер

а 
1. 

 

„КОЈЧИЋ“ 

ДОО Нови 

Сад 

1.484.950,00 40 45 дана 

од 

пријема 

фактуре  

30 3 дана од 

дана 

наручивањ

а 

30 100 

2. „PRO-

MES“ ДОО 

Нови Бечеј 

 

1.646.500,00 

36,08 45 дана 

од 

пријема 

фактуре  

 

30 

1 дан од 

дана 

наручивањ

а 

 

30 

 

96,08 

3. „BIG 

TRADE“ 

ДОО, Нови 

Сад 

1.552.850,00 

 

38,25 

 

31 дан од 

пријема 

фактуре  

 

30  

3 дана од 

дана 

наручивањ

а 

 

30 

98,25 

4. SELEKTA 

ДОО Нови 

Сад 

1.574.850,00 37,72 45 дана 

од 

пријема 

фактуре  

     30 2 дана од 

дана 

наручивањ

а 

  30 97,72 

 
 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија констатује да је  понуда понуђача, „КОЈЧИЋ“ ДОО Нови Сад, Темеринска 178комплетна, 

исправна и прихватљива, те предлаже в.д.директора  да њему додели уговор о испоруци добара на 

основу члана  113.  Закона о јавним набавкама. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  у року од пет дана  од дана 

објавњивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 



се наручиоцу. 

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца www.gerontk.org.rs 

.  

          

                       в.д.директора   

                 Владимир Хајдер,с.р. 

                     дипл.правник 

 

http://www.gerontk.org.rs/

