
 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. 

Број ЈНМВ: IV 04-404-1/3-2016     

Датум: 07.04.2016. год. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-1/3-2016 од 

05.04.2016. године, Начелник Општинске управе Нови Бечеј   д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора о јавној набавци 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку пића, напитака и разних прехрамбених 

производа за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј, за коју 

наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности по Одлуци о покретању 

поступка јавне набавке број ЈНМВ IV 04-404-1/3-2016 од 24.03.2016. године, 

понуђачима:  
- За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови): 

ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

 

- За партију бр. 2 - Месо и месне прерађевине: 

 

''ПРО-МЕС'' доо Нови Бечеј, Сл.Перића 63/а 

 
             -      За партију бр.3 - Разни прехрамбени производи: 

  

         ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

 

- За партију бр.4 - Хлеб и пецива: 

 

ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 24.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, бр. IV 04-404-1/3-2016, за набавку пића, напитака и разних 

прехрамбених производа за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови 

Бечеј. Наручилац је дана 25.03.2016. године Позив и Конкурсну документацију 

поставио на Портал јавних набавки и на интернет страници наручиоца: 

www.novibecej.rs. 

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 04.04.2015. у 

12,00 часова.  

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

http://www.novibecej.rs/


У извештају о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-1/3-2016 од  05.04.2016. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

Подаци о јавној набавци:     

 
1. Предмет ЈНМВ: Набавка пића, напитака и разних прехрамбених производа за потребе 

Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј.    

2. Процењена вредност ЈНМВ: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

3. Основни подаци о понуђачима: 

             У року за подношење понуда благовремено су примљене понуде понуђача: 

За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови) 

1. ДОО ''Валор'' Зрењанин, Меленачки пут 37 

2. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

3. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО Нови Сад, Сентандрејски пут 165 

 Неблаговремене понудe:  нема. 

 

За партију бр. 2 - Месо и месне прерађевине 

1. ''ПРО-МЕС'' доо Нови Бечеј, Сл.Перића 63/а 

2. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

3. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО НОВИ САД, Сентандрејски пут 165 

Неблаговремене понудe:  нема. 

 

За партију бр.3 - Разни прехрамбени производи 

1. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

2. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО Нови Сад, Сентандрејски пут 165 

Неблаговремене понудe:  нема. 

 

За партију бр.4 - Хлеб и пецива 

1. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

Неблаговремене понудe:  нема. 

 

4.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

  - Понуде које су одбијене због битних недостатака:  

За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови): Понуда 

понуђача ДОО ''Валор'' Зрењанин, Меленачки пут 37, са понуђеном ценом од 971.120,45 

динара без ПДВ-а односно : 1.160.849,27 динара са ПДВ-ом јер није доказао да испуњава 

додатни услов за учешће у предметном поступку. 

За партију бр. 2 - Месо и месне прерађевине:- 

За партију бр.3 - Разни прехрамбени производи:- 

За партију бр.4 - Хлеб и пецива:- 

 

5.  Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детано образложење – начин на 

који  је утврђена та цена: - 

6. Начин примене методологије пондера: Најнижа понуђена цена дата под једнаким 

условима.  

Након стручне оцене понуде, Комисија наручиоца је сачинила ранг листу понуђача: 

 

  За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови): 

1. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

2. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО Нови Сад, Сентандрејски пут 165 

 

 За партију бр. 2 - Месо и месне прерађевине: 

1. ''ПРО-МЕС'' доо Нови Бечеј, Сл.Перића 63/а 



2. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

3. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО НОВИ САД, Сентандрејски пут 165 

 

 

За партију бр.3 - Разни прехрамбени производи: 

1. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

2. ''УНИВЕРЕКСПОРТ'' ДОО Нови Сад, Сентандрејски пут 165 

 

За партију бр.4 - Хлеб и пецива: 

1. ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 

 

7.  Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац прибавио: 

 За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови): најмање две 

прихватљиве понуде, које су благовремене, које наручилац није одбио због битних 

недостатака, које су одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају  

права наручиоца или обавезе понуђача и чије понуђене цене не прелазе износ процењене    

вредности јавне набавке за партију бр.1 (1.600.000,00 динара без ПДВ-а); 

За партију бр. 2 - Месо и месне прерађевине: најмање три прихватљиве понуде, које су 

благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака, које су одговарајуће, које 

не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и чије понуђене 

цене не прелазе износ процењене   вредности јавне набавке за партију бр.2 (730.000,00 

динара без ПДВ-а); 

За партију бр.3 - Разни прехрамбени производи: најмање две прихватљиве понуде, које су 

благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака, које су одговарајуће, које 

не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и чије понуђене 

цене не прелазе износ процењене   вредности јавне набавке за партију бр.3 (430.000,00 

динара без ПДВ-а); 

За партију бр.4 - Хлеб и пецива: најмање једну прихватљиву понуду, која је благовремена, 

коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и чија понуђена цена не прелази 

износ процењене  вредности јавне набавке за партију бр.4 (240.000,00 динара без ПДВ-а), те 

сходно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), предлаже  наручиоцу да Одлуком о додели уговора, уговоре за 

јавну набавку пића, напитака и разних прехрамбених производа за потребе Општинске 

управе и Скупштине општине Нови Бечеј, додели понуђачима: 

За партију бр. 1 - Пића и напитци (алкохолна и безалкохолна пића и сокови):  ДОО '' 

Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 (са понуђеном ценом од 884.028,81 динара 

без ПДВ-а, одн. 1.060.835,00 динара са ПДВ-ом),  За партију бр. 2 - Месо и месне 

прерађевине: ''ПРО-МЕС'' доо Нови Бечеј, Сл.Перића 63/а (са понуђеном ценом од 

515.357,50 динара без ПДВ-а, одн. 582.021,00 динара са ПДВ-ом), За партију бр.3 - Разни 

прехрамбени производи: ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15 (са 

понуђеном ценом од 226.977,26 динара без ПДВ-а, одн. 259.451,00 динара са ПДВ-ом), за 

партију бр.4 - Хлеб и пецива: ДОО '' Уђи Слободно '' Нови Бечеј, Маршала Тита 15  (са 

понуђеном ценом од 126.040,00 динара без ПДВ-а, одн. 138.645,00 динара са ПДВ-ом) 

Наведени понуђачи су понуде поднели самостално, односно без учешћа подизвођача; 

 

На основу извештаја Комисије о стручној оцени понуда ЈНМВ број IV 04-404-1/3-2016 

од   05.04.2016. године и овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је донео Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема Одлуке, уз уплату 60.000,00 

динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се 



подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра 

плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или 

ознака јавне набавке. 

Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није 

основан, подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени 

захтев, надокнадити трошкове настале по основу захтева за  заштиту права. 

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у року од три дана од 

дана доношења. 

 

 

                        

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:                                                                                                                                                                          

                                                                                                      _____________________ 

                                                                                                          Тамара Иванишевић 

 


