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ОШ „Михаило Петровић Алас“ – Београд  

Основна школа „Михаило Петровић Алас“ 

Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд 

Датум: 09.10.2017. год. 

Дл. број: 01-749/08 

 

 

 
 На основу члана 108. и Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за 

јавну набавку бр. 01-749/07 од 19.09.2017. године за јавну набавку мале вредности са 

циљем закључења оквирног споразума - добра – Храна: ручак и ужина  (јавна 

набавка бр. 02/17), директор Основне школе „Михаило Петровић Алас“, као одговорно 

лице наручиоца доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „ЛИДО“ д.о.о. из 

Београда, ул. Наде Димић бр. 4, 11000 Београд-Земун, МБ: 07052251; ПИБ: 101541878, 

који је у понуди бр. 07/822 понудио: цену од 2.269.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, 

односно 2.723.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом и роком важења понуде од 180 дана од 

дана отварања понуда, те доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних 

услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 

76. а у вези члана 77. ЗЈН, што све понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 

1. тачка 33) ЗЈН и пoнудoм бeз битних нeдoстaтaка у смислу члна 106. ЗЈН, применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“, за јавну набавку мале вредности са циљем 

закључења оквирног споразума бр. 02/17 - добра – „Храна: ручак и ужина“, за потребе 

Наручиоца, Основне школе „Михајло Петровић Алас“. 

II Оквирни споразум се закључује на процењену вредност јавне набавке, и то на 

2.900.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

III Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних 

набавки 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
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 Одлуком о покретању поступка јавне набавке директора Основне школе 

„Михаило Петровић Алас“ бр. 01-749/01 од 15.09.2017. године покренут је поступак 

јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума добра – Храна: 

ручак и ужина за потребе Наручиоца, Основне школе „Михаило Петровић Алас“, 

(јавна набавка бр. 02/17). Процењена вредности јавне набавке је 2.900.000,00 динара 

(рсд.) без ПДВ-а. Комисија Наручиоца је спровела поступак јавне набавке мале 

вредности са циљем закључења оквирног споразума на основу члана 39. став 1, члана 

40. и члана 40а став 1. ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 01-749/04 

од 21.09.2017. год. и Конкурсне документације 01-749/05 на Порталу јавних набавки, 

дана 21.09.2017. године, по Одлуци о покретању поступка директора Школе бр. 01-

749/1 од 15.09.2017. године. 

Благовремено, тј. до дана 29.09.2017. године до 14:30 часова пристигле су понуде  

следећих понуђача: 

 

1.Понуда бр. 07/821, понуђача „CATERING&BAKE.RS“ д.о.о из Београда, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 7, МБ: 20465859; ПИБ: 106089064, достављена дана 29.09.2017. 

године у 13:39 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по 

упутству из конкурсне документације. 

 

2.Понуда бр. 07/822, понуђача „ЛИДО“ д.о.о. из Београда, ул. Наде Димић бр. 

4, 11000 Београд-Земун, МБ: 07052251; ПИБ: 101541878, достављена дана 29.09.2017. 

године у 13:42 часова. Констатује се да је понуда запечаћена, обележена и затворена по 

упутству из конкурсне документације. 

КРИТЕРИЈУМ за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Стручну оцену понуда је Комисија извршила констатујући да је понуда следећег понуђача 

неприхватљива, и то: 

 

1. „CATERING&BAKE.RS“ д.о.о из Београда, који је у понуди за предметну 

јавну набавку понудио: укупну цену од 2.209.050,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 

2.650.860,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом и роком важења понуде од 120 дана од дана 

отварања понуда. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе 

о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке 

од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 

документацијом у смислу члана 76, а у вези члана 77. став 2. тачке 1) и тачке 2) 

подтачке од (1), (2) и (4) ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом 

али не и подтачки (3), (5) и (6), односно није испунио технички и кадровски 
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капацитет не доставивши тражене доказе за испуњење тих додатних услова и не 

одговоривши на упит у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН којим му је наручилац 

пружио могућност да појасни уочене недостатке и/или недоследности у својој понуди, 

а који му је послат дана 05.10.2017. године са мејл адресе osmpalas@sbb.rs на адресу 

bmbdoo@hotmail.com на којој је понуђач потврдио пријем мејла али у остављеном 

року (до 09.10. до 10:00 часова) није доставио одговор. Све то понуду чини 

неприхватљивом са следећим недостацима: 

 

- За возило Фиат дукато рег. ознака ША061-ФЕ достављена полиса осигурања, а 

која је као обавезан доказ техничког капацитета тражена предметном конкурсном 

документацијом, је истекла са датумом 25.11.2016. године у 23:59 часова, те да је 

својеручно на фотокопији полисе преправљено важење исте, што недвосмислено 

указује на непостојање важеће, односно на невалидност поднетог доказа. Такође, из 

достављене очитане саобраћајне дозволе се може закључити да возило није у власништву 

закуподавца, већ лизинг компаније, а како није достављен правни основ - уговор о лизингу 

правна је претпоставка да се примењују одредбе Закона о финансијском лизингу ("Сл. 

гласник РС", бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 - др. закони) и Закона о 

облигационим односима ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89, "Сл. Лист СРЈ" 31/93 

и одлука УС – у даљем тексту: ЗОО) из којих се може недвосмислено утврдити да је 

ималац апсолутног права својине давалац лизинга – лизинг компанија која и сама 

има ограничења располагања док је возило у основаној државини код примаоца 

лизинга, који, опет, има врло рестриктивно и изузетно право располагања, те се 

може закључити да није имао право дати возило у закуп трећем лицу (Понуђачу) 

посебно када имамо у виду одредбе члана 580. став 2. ЗОО. На основу наведеног 

Комисија је заузела став да би евентуалном применом одредби члана 93. став 1. ЗЈН 

поступила супротно циљу истог, те дозволила да се достави нов доказ у виду правног 

основа између закуподавца и власника – лизинг компаније. Када се има у виду да није 

достављена фотографија возила која је изричито и врло прецизно језички формулисана 

као део доказа техничког капацитета, што је уосталом било јасно и понуђачу јер је за једно 

возило доставио исту, уз све претходно наведено у вези недостатка правног основа и јасне 

следљивости за то возило, бива јасно да тај део техничког капацитета није испуњен. 

 

-  Из достављених доказа за ангажовано лице на пословима сервирке – Поповић 

Миља, се не може установити степен стручне спреме, те образовни профил, што 

имплицира да доказ у виду дипломе или фотокопије радне књижице (како је алтернативно 

постављено у конкурсној документацији) за наведено лице није достављен. С обзиром да 

се Комисија определила за циљно тумачење те је из других доказа покушала да утврди 

степен и смер стручне спреме, што није успела, иста се одлучила да у складу са чланом 93. 

став 1. ЗЈН позове понуђача да појаснии колизију и несаобразност формулације из М-А 

обрасца „лице без занимања и стручне спреме“ са оним дефинисаним у уговору о 

mailto:osmpalas@sbb.rs
mailto:bmbdoo@hotmail.com
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раду са истим лицем, цитат - „...који има IV степен стручне спреме и по занимању је 

ССС...“? Наведено је било неопходно с обзиром да је конкурсном документацијом јасно 

формулисано да лице ангажовано на наведеним пословима не сме имати степен 

образовања мањи од III степена стручне спреме, а уколико нема (било које) стручно 

образовање профила који је у вези предмета јавне набавке (пекар, месар, угоститељ и сл.) 

да осим наведеног минималног степена стручности мора имати две године искуства на 

пословима „сервирка“ или слично. Из достављеног уговора о раду закљученог са 

Поповић Миљом се може видети да то лице нема две године искуства на месту на којем је 

ангажована (сервирка) као и да је лице без занимања и стручне спреме, с обзиром да 

ценећи валидност достављених доказа, свакако образац М-А има предност. 

 

- Такође, за исто лице (Поповић Миља) се понуђач није изјаснио у вези неуредног 

налаза на достављеној (фотокопији) санитарне књижице, где је наведено да то лице 

има одређена, шифром наведена, гнојна обољења, заразне и/или паразитне болести, 

као и клицоноштво, а што је утврђено прегледом од 25.04.2017. године. Из наведеног 

произилази да лице не испуњава услове прописане Правилником o обавезним 

здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под 

санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима 

подлежу одређене категорије становништва („Сл. гл. РС“ бр. 03/17), посебно одредбама 

садржаним у члану 5) наведеног Правилника. 

 

Све наведено понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 

33) ЗЈН, али и понудом која садржи битне недостатке у складу са чланом 106. став 1. 

тачка 2) ЗЈН, те се као таква ОДБИЈА и не узима у даље разматрање, односно 

рангирање. 

Такође, стручну оцену понуда је Комисија је извршила констатујући да је понуда 

другог понуђача прихватљива, и то: 

 

1. „ЛИДО“ д.о.о. из Београда у својој понуди за предметну јавну набавку, са 

ценом од 2.269.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.723.400,00 динара (рсд.) са 

ПДВ-ом и роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. Констатује се да је 

понуда попуњена у свему по упутству из конкурсне документације и да је понуђач уз 

понуду доставио доказе о испуњењу свих обавезних и додатних услова постављених 

предметном конкурсном документацијом у смислу чланова 75. и 76. а у вези члана 

77. ЗЈН, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и 

понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 

разматрање, односно рангирање. 
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Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да 

су се стекли услови за рангирање прихватљивих и понуда без битних недостатака из тачке 

8. овог Извештаја, на следећи начин (од најповољније): 

 

I (најповољнија): Понуда бр. 07/822 понуђача „ЛИДО“ д.о.о. из Београда са ценом од 

2.269.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.723.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, 

роком важења понуде од 180 дана од дана отварања понуда. 

 

Извештајем о стручној оцени понуда бр. 01-749/07 од 09.10.2017. године, а 

применом критеријума за вредновање понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је 

оценила да је понуђач „ЛИДО“ д.о.о. из Београда у понуди бр. 07/822 понудио: цену од 

2.269.500,00 динара (рсд.) без ПДВ-а, односно 2.723.400,00 динара (рсд.) са ПДВ-ом, са 

роком важења понуде од 180 дана, те доставио доказе о испуњењу свих обавезних и 

додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу 

чланова 75. и 76. а у вези члана 77. ЗЈН, што све понуду чини прихватљивом у 

смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у смислу 

члана 106. ЗЈН. 

На основу свега наведеног Комисија препоручује директору Школе да, у 

складу са својим ингеренцијама, донесе одлуку о закључењу оквирног споразума са 

наведеним добављачем, а на основу ње закључи оквирни споразум на процењену 

вредност јавне набавке, те из њега по потреби поједниачне уговоре о јавној набавци 

или изда наруџбенице. 

Директор је прихватио предлог Комисије и на основу истог и донео ову 

Одлуку. 

На основу изнетог одлучено је као у изреци. 

ПОУКА (упутство о правном средству):  

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту 

права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. 

став 1. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 

достави доказ о уплати таксе у коме је наведен назив уплатиоца, у износу од 60.000,00 

динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

02/17, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „ЗЗП, ОШ "М.П. Алас", јавна 

набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума (добра) бр. 02/17 

Доказ мора садржати потпис овлашћеног лица субјекта овлашћеног за обављање 

платног промета са видљивим датумом реализације уплате. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                                 Мирјана Шпехар с.р. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

 

 

 

 


