
Наручилац: Црвени крст Крагујевац 
Адреса: Светозара Марковића бр. 7 
Место: Крагујевац 
07 број 1028/8 
12.09.2016.године  
      На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/12, 14/2015, 68/ 
2015),  Управни одбор Црвеног Крста Крагујевца доноси:  
 
 

 О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

     У  отвореном поступку по  ЈНВВ бр.3/016-  НАМИРНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ И 
ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА 

по партији 9 бр.3-9/016, предмет набавке добро: Пиринач 
 ознаке из општег речника набавке: 15614000- Пиринач, бира се као најповољнија понуда, 

понуђача 
 
                                             “ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“Д.О.О Крагујевац 

                                                                                                       
Образложење  

            Подаци о набавци: 
             1)Предмет јавне набавке: добро-  НАМИРНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ И 
ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 
ЛИЦИМА, Партија 9: Пиринач  
            2)Редни број јавне набавке- НАМИРНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ И 
ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 
ЛИЦИМА  3/016, партија 9- Пиринач: 3-9/016 
            3)  ОРН: 15614000- Пиринач   
            4)Износ планираних средстава за јавну набавку бр.3/016- НАМИРНИЦЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ И ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА : 12.820.300,00 динара без ПДВ-а; за Партију 
9: 300.000,00 динара без ПДВ-а.  
            5)Подаци из Плана набавки за 2016.годину, односно Финансијског плана:                             
            6)Оквирни датум покретања поступка:               јун 2016. године 
            7)Оквирни датум закључења Уговора :               септембар  2016.године 
            8)Оквирни датум извршења Уговора:                  септембар 2017.године       
 
       Наручилац је дана  09.05.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
велике вредности- НАМИРНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ И ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ И 
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА бр. 3/016. Предмет 
набавке за партију 9-Пиринач, бр.3-9/016. 
   
   За наведену јавну набавку Наручилац је дана 03.08.2016.године објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке.До истека 
рока за подношење понуда 02.09.2016. до 10 часова , по Партији 9, пристигло је  5 (пет) 



понуда.                              
 Након спроведеног отварања понуда комисија за јавне набавке формирана Решењем 
Управног одбора Црвеног крста Крагујевца од  09.05.2016.године, приступила је стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
  
    У Извештају о стручној оцени понуда од 07.09.2016.године, Комисија је констатовала 
следеће:     
     По позиву за прикупљање понуда бр. 3-9/016 – за набавку добра-Пиринач,  приспело је 5 
(пет)  понуда и то: 
 
а) Основни подаци о понуђачима и понудама  
1. „АГРО БАЧКА“ Д.О.О, Ул.Нехруова 113/25, Београд, матични број 07790988, ПИБ: 
100426770. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 241.990,00 динара. Начин плаћања је 
вирмански у року од 45 дана од датума фактуре. Понуђена  цена је фиксна за сво време 
трајања уговора, а вредност тражене Референц листе износи 1.673.978,50 динара. 
 
2. “ПАЛАНКА ПРОМЕТ“Д.О.О, Ул.Змај Јовина бр.14, Смедеревска Паланка, матични број 
07395051, ПИБ:101560724. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 292.000,00 динара. 
Начин плаћања је вирмански у року од 45 дана од датума фактуре. Понуђена  цена је фиксна 
за сво време трајања уговора, а вредност тражене Референц листе износи 336.227,50 динара. 
 
3.„БОЖИЛОВИЋ ЛУКСОР“ДОО ул. Стевана Синђелића бр.148, Свилајнац, матични број 20200804, ПИБ 104633130;  Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 254.000,00 
динара. Начин плаћања је вирмански у року од 45 дана од датума фактуре. Понуђена  цена је 
фиксна за сво време трајања уговора, а вредност тражене Референц листе износи 
25.654.390,00 динара. 
 
4. “ИНТЕРКОМЕРЦ”ДОО ул. К.А.Карађорђевића бр.32, Рача, матични број 06563503, ПИБ 101226807; Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи  217.040,00 динара. Начин 
плаћања је вирмански у року од 45 дана од датума фактуре. Понуђена  цена је фиксна за сво 
време трајања уговора, а вредност тражене Референц листе износи 10.846.230,00   динара. 
 
5. „ ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“ Д.О.О, Ул. Илије Киковића бр.17, Крагујевац, матични број 
17255975, ПИБ: 101038934. Укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 207.000,00 динара. 
Начин плаћања је вирмански у року од 45 дана од датума фактуре. Понуђена  цена је фиксна 
за сво време трајања уговора, а вредност тражене Референц листе износи 58.068.954,00 
динара. 
 
б) Оцена понуда (кртитеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда) 
 - Опис и начин вредновања 
 
К1 – укупна вредност понуђених добара без ПДВ-а (УВП) у динарима, критеријум 
типа мин. 
Понуда са најнижом укупном вредношћу понуде (УВП мин) добиће максималан број 
пондера (80 пондера), а преостале понуде ће се рангирати према формули: 
 

 Мин. УВП 
 К1 = ________________ x 80 пондера 

 понуђена УВП  
К2 – фиксна цена вредноваће се тако што ће понуда са фиксном ценом (за све време 



трајања) уговора добити максималан број пондера (15 пондера), а понуда која не 
садржи фиксну цену све време трајања уговора добити 0 пондера. 
К2 – фиксна цена = 15 пондера 
К2 – без фиксне цене = 0 пондера 
 
K3- референц листа  
Понуђач у референц листи исказује промет добара из предмета јавне набавке за 2014. и 
2015.годину по сваком купцу појединачно (са територије Србије), и укупно збирно за обе 
године. 
Понуда са највећим прометом ( РЛ маx ) добиће максимални број пондера (5 пондера), а 
преостале понуде ће се рангирати према формули: 
 

 понуђена РЛ 
К3 = ______________________ x 5 пондера 

 РЛ маx  
 
1. „АГРО БАЧКА“ Д.О.О Београд 

 Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
Вредновање понуде: К1- понуђена цена: 68,43 пондера, К2-фиксна цена: 15 пондера, 
К3- Референц листа:0,14 пондера, Укупно: 83,57 пондера 
 
2. “ПАЛАНКА ПРОМЕТ“Д.О.О. Смедеревска Паланка 
 Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
Вредновање понуде: К1- понуђена цена:56,71 пондер, К2-фиксна цена: 15 пондера,  
К3- Референц листа:0,03 пондера, Укупно: 71,74 пондера 
 
3. БОЖИЛОВИЋ ЛУКСОР“ДОО-Свилајнац Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
Вредновање понуде: К1- понуђена цена: 65,20 пондера, К2-фиксна цена: 15 пондера, 
К3- Референц листа: 2,21 пондер, Укупно: 82,41 пондера 
 
4.“ИНТЕРКОМЕРЦ”ДОО Рача; 
Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
Вредновање понуде: К1- понуђена цена: 76,30 пондера, К2- фиксна цена: 15 пондера, К3- 
Референц листа: 0,93 пондера.Укупно 92,23 пондера. 
 
5. „ ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“ Д.О.О-Крагујевац 
Понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
Вредновање понуде: К1- понуђена цена: 80 пондера, К2- фиксна цена: 15 пондера,  
К3- Референц листа: 5 пондера, Укупно: 100 пондера 
 
ц)У складу са чланом 107.став 2. применом критеријума”економски најповољнија понуда”сачињења је Ранг листа прихватљивих понуда 
 
1. „ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“ Д.О.О-Крагујевац Вредновање понуде: укупно  100 пондера 
 
2.“ИНТЕРКОМЕРЦ”ДОО Рача Вредновање понуде: укупно  92,23 пондера 
 



3. „АГРО БАЧКА“ Д.О.О Београд 
Вредновање понуде: укупно  83,57 пондера 
 
4. „БОЖИЛОВИЋ ЛУКСОР“ДОО-Свилајнац 
Вредновање понуде: укупно  82,41 пондера 
 
5.“ПАЛАНКА ПРОМЕТ“Д.О.О. Смедеревска Паланка 
Вредновање понуде: укупно 71,74 пондера 
  
    На основу претходно наведеног, а  применом критеријума за доделу уговора одређеног у 
позиву и конкурсној документацији и то: „економски најповољнија понуда“,  Уговор о 
набавци добра- Пиринач, додељује се понуђачу, “ПОПАДИЋ КОМЕРЦ“ Д.О.О-
Крагујевац,   као најповољнијем понуђачу. 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које 
има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона . 
 Против ове одлуке, у складу са чланом 149 ЗЈН, Понуђач може поднети Захтев за 
заштиту права  наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.                                        
за заштиту права и то у року од 10 (десет) дана  од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од  120.000 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57; шифра плаћања: 153; позив 
на број 97 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке ЈНВВ бр.3-
9/016; корисник: Буџет Републике). Копију уплатнице Понуђач је дужан да приложи 
(Наручиоцу) уз поднети захтев за заштиту права, непосредно или препоручено са 
повратницом.Захтев мора да садржи све податке из члана 151. Закона о јавним набавкама. 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015, 68/ 2015). 
 
 
 
 

                                   

    


