
 

  ОСНОВНА ШКОЛА  

  БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 

  НОВИ САД, Футошка 5 

  Дел.бр.: 313/19 

  Д а т у м: 13.05.2019.               тел/факс: 021/6622-201 

___________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 292-2/2019 

од03.05..2019.године, директор Oсновне школе „Бранко Радичевић“д о н о с и  

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДОБАРА – 

НАБАВКА ОБРОКА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  

РЕД.БР. ЈНМВ2 ОС/2019 

 

 

Уговор о јавној набавцидобара – оброка за школску кухињу ради закључења оквирног 

споразума, која се спровела у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 2 ОС/2019, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ ПОНУЂАЧУ МА ФИНА КАНТИНА", Нови Сад, Футошка 5, по понуди од 

26.05.2019. године,која је код Наручиоца заведене под бројем: 286/19  од   26.04.2019. 

Одлуку о додели оквирног споразума објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници основне школе „Бранко Радичевић“. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка оброка за школску кухињуради 

закључења оквирног споразума, 

Ознака и назив из ОРН: 15000000 – Храна, пиће  

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке из тачке 1. ове одлуке укупно износи612.500,00динара 

без ПДВ. 

 

3.Основни подаци о понуђачима: 

У поступку јавне добара - набавка оброка за школску кухињуради закључења оквирног 

споразума укупно је примљена 1 (једна)понуда и то од стране следећег понуђача: 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословноиме: "МА ФИНА КАНТИНА"  

Седиште: Нови Сад, Футошка 5 

Матични број: 63851345 

ПИБ: 108997501 

Законски заступник: Алмир Гагић 

 

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: / 

 

5. Акојепонудаодбијеназбогнеуобичајенонискецене, детаљнообразложење - 

начиннакојијеутврђенатацена:/. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера  



Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора, тачка 1) Конкурсне документације за 

јавну набавку добара – набавка оброка за школску кухињуради закључења оквирног 

споразума, критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

1. Понуђач "МА ФИНА КАНТИНА", Нови Сад,  

чијајепонудакодНаручиоцазаведенаподбројем: : 286/19   од    26.04.2019.године, 

понудиојеследеће: 

 

Укупна цена без ПДВ: 612.500,00 

Износ ПДВ: / 

Укупна цена са ПДВ: 612.500,00 

Начин плаћања:   Вирманом, на рачун понуђача 

Услови и рок плаћања:  
Вирманом на рачун понуђача, до 45 дана од дана пријема 

исправно сачињеног рачуна и отпремнице 

Рок испоруке 

Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак и радна субота 

по школском календару 

Време испоруке:  

- Доручак – до 7 h и 15 мин; 7 h  и 45 мин; 8 h и 

15 мин; 

- Ужина –    до 9 h и 15 мин; до 13 h и 45 мин; до 

15 h и 15 мин; 

- Ручак –     до 10 h и 45 мин; до 11 h и 30 мин; 12 

h и 15 мин; 

Време сервирања и послужења:  

- Доручак – 7 h и 30 мин; 8.00 h; 8 h и 30 мин; 

- Ужина -  9 h  и 30 мин: 14.00 h; 15 и 30 мин; 

Ручак - 11.00 h; 11 h и 50 мин; 12 h и 35 мин 

Понуда се подноси: самостално  

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде 

Понуда је потписана и оверена:  ДА 

Понуда се састоји од : 4 стране 

Понуђач се налази у регистру понуђача:  НЕ 

Изјава о испуњености обавезних услова из члана 

75. ЗЈН:  

ДА 

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. ЗЈН 
ДА 

Образац изјаве о независној понуди ДА 

Модел оквирног споразума ДА 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у 

поступку јавне набавке (бланко соло 

меница,менично овлашћење/писмо, копија депо 

картона, копија захтева за регистрацију менице 

који је оверен од стране пословне банке) 

 

 

ДА 

Докази о испуњености додатних услова за 

учешће у поступку ЈН 
ДА 

ПотврдаМинистарствапољопривреде,шумарства 

и водопривредедајепонуђачуписан у 

Централнирегистаробјеката, или 

РешењеМинистраствапољопривреде и 

заштитеживотнесредине 

(односноМинистарствопољопривреде, 

водопривреде и шумарства) – Управезаветерину 

о испуњавањуветеринарско-санитарнихуслова 

 

 

 

 

ДА 



Након прегледа понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

примљена укупно 1 (једна) прихватљива и одговарајућа понуда, која је оцењена на 

следећи начин: 

РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 

понуђача који је доставио прихватњиву понуду  

 

Ред. 

Број 

Број под којим је 

понуда заведена 
Назив или шифра понуђача 

Укупна понуђена цена без 

ПДВ 

1. 
286/19   од    

26.04.2019. 
МА ФИНА КАНТИНА", 

Нови Сад 612.500,00 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку 

извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач: 

Комисијајеконстатоваладасусестеклиусловиизчлана 107. ЗЈН задоделуоквирног 

споразума о јавнојнабавцидобара – оброка за школску кухињу ради закључења оквирног 

споразума, којасеспроводи у поступкујавненабавкемалевредности, 

тепредлажеНаручиоцудаоквирни споразум  о јавнојнабавцидоделипонуђачуМА ФИНА 

КАНТИНА, НОВИ САД,Футошка 5, по понуди од 26.05.2019. године,која је код Наручиоца 

заведене под бројем: 286/19  од   26.04.2019. 

Понуђачјепонудуподнеосамостално. 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку,те је на 

основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

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

од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151.  став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН мора да 

садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2) назив и адресу наручиоца 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.  

 
 

 

        


