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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
На основу члана 55., 57. и 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац, 
објављује Oбавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке бр. Д- 08/15 за набавку 
добара под називом: Набавка прехрамбених производа намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу, 
партија 6 Јужно воће.  
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 32. 
Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке је јавна набавка добара бр. Д-08/15 под називом: Набавка прехрамбених производа-
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу 
Назив и ознака из општег речника набавки    

15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи 

03000000 
Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, рибарства, шумарства 
и сродни производи 

У складу са чланом 3. тачка 35) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
предмет јавне набавке обликован је по партијама, укупно 7 (седам) партија и то: 

Бр.пар. Назив партије Назив из општег речника набавке 
Ознака из 
општег речника 
набавке 

1 
Мрзло пилеће и ћуреће 
месо и пилећа џигерица 

Живинско месо 
15112000 

2 Риба 
Смрзнута риба, рибљи филети и 
остало рибље месо 

15220000 

3 Качкаваљ и ситан сир Сиреви 15540000 

4 Поврће свеже Свеже и смрзнуто поврће 15331100 

5 Воће сезонско Воће и коштуњаво воће 03222000 

6 Јужно воће Тропско воће  03222110 

7 
Прерађевине од воћа и 
поврћа 

Прерађено поврће  
Прерађено воће  

15331000 
15332100 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  
Уговорена вредност за набавку добара бр. Д-08/15 за предметну партију износи 1.439.450,00 динара без ПДВ-а 
и  1.583.395,00 динара са ПДВ-ом. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У складу са чланом 85. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 
68/15) понуде су оцењиване на основу критеријума  - економски најповољнија понуда и то према следећим 
елементима критеријумима: 

1. Понуђена цена    80 пондера 
2. Услови плаћања    10 пондера 
3. Техничко технолошка предност  10 пондера 

Елемент критеријума на основу кога је наручилац вршио избор најповољније понуде у случају две или више 
понуда са истом бројем пондера је најнижа цена.  
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА две 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
НАЈВИША:  1.799.000,00 динара без ПДВ-а  
НАЈНИЖА:  1.439.450,00 динара без ПДВ-а  
ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА 
НАЈВИША:  1.439.450,00 динара без ПДВ-а  
НАЈНИЖА:  1.439.450,00 динара без ПДВ-а  
ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
Добављач ће предметну набавку реализовати самостално. 
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора за предметну набавку, заведена у деловоднику за јавне набавке број 66 донета је дана 
26.01.2016. године. 
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ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци за предметну набавку заведен у деловоднику за јавне набавке бр. 328 закључен је дана 
04.05.2016. године.  
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

Пословно име (назив) добављача „Fresh Line“ доо 

Адреса и седиште добављача Краљево, ул. Карађорђева бр. 196 б 

Одговорно лице добављача 

(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар надлежног органа 
за регистрацију – АПР) 

Жељко Ковинић 

Лице за контакт Жељко Ковинић 

Матични број 20175702 

Порески идентификациони број - ПИБ  104513532 

Број текућег рачина са називом и седиштем банке 
код које се води 

105-44065-45 код АИК банке Краљево 

Телефон/факс 036/353-805 

E - mail freshline@ptt.rs 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 
Уговор за јавну набавку предметних добара важи од 04.05.2016. године до 10.02.2017. године. 
ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 
Околности које представљају основ за измену уговора су промена цена на тржишту роба и услуга након истека 
рока важности понуде. 
Као репер за промену цене користи се промена доминантне цене са објавњеног извештаја СТИПС-а за зелену 
пијацу у Крагујевцу, за више/мање од 10% (десет процента) у односу на објављене податке СТИПС-а за период 
у коме је вршена последња промена цена. 
За производе који имају сезонски каратктер и којих у тренутку отварања понуда нема у бази података СТИПС-а, 
као репер за промену цена користи се задња објављена цена у сезони на СТИПС-у, у односу на цену на дан 
подношења захтева за промену цена. 
У случају да у тренутку пријема захтева за промену цена, нису доступни подаци СТИПС-а, као репер за промену 
цена користи се промена цена на зеленој пијаци у месту Наручиоца у односу на цене које су важиле на дан 
отварања понуда, а евидентиране су у Извештају службе за комерцијалне послове Наручиоца, о просечним 
ценама пољопривредних производа на зеленој пијаци у Крагујевцу.  
Промена цена може се вршити само до % (процента) промене доминантне цене са објављеног извштаја СТИПС-а 
за зелену пијацу у Крагујевцу, одн. до % (процента) промене просечне цене предмета набавке на зеленој 
пијаци. 
Податке са портала СТИПС-а објављује Министарство пољопривреде и заштите животне средине, и доступни су на 
интернет адреси http://www.stips.minpolj.gov.rs/stips/. 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављује се у року од 5 (пет) дана од дана закључења 
уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
Обавештење о јавној набавци чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. 
Закона, објављује се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 


