
 
 
 
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12; 

14/15 i 68/15), члана 56. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у 
организационим јединицама Градске управе града Београда („Службени лист града 
Београда“ број 18/14, 8/15, 58/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 

1139 oд 14.07.2020 године, директор Зоолошког врта града Београда д.о.о. доноси  
 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

  

Додељује се Уговор понуђачу – Ал Дахра Србија доо Падинска скела, са седиштем у 
Београду, ул. Индустријско насеље бр. бб, МБ: 21372536, кога заступа Војин Лазаревић 
у својству директора, понуда број 1, заведена код наручиоца под бројем 1108 од 

08.07.2020. године, која је иста допуњена и достављена наручиоцу дана 09.07.2020. 
године, бр. 1113 у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – 
Набавка меса за исхрану животиња, јн бр. 02/2020. 

 
Образложење 

 

 
Комисија за јавну набавку je дана 09.07.2020. године у службеним просторијама 
Зоолошког врта града Београда извршила отварање 1 (једне) понудe достављенe на 

Позив за подношење понуда за jaвну набавку мале вредности – добара – Набавка меса 
за исхрану животиња, јн бр. 02/2020 о чему је састављен Записник о отварању понуда 
бр. 1112 од дана 09.07.2020. године. 

          Након извршеног отварања понуда и стручне оцене достављених понуда Комисија 
за јавну набавку сачинила је дана 14.07.2020. године Извештај о стручној оцени понуда 
и констатовала да је понда бр. 1 која је једина достављена на адресу Наручиоца, дана 

08.07.2020. године у 13:55 сати, која је допуњена и достављена дана 09.07.2020. године, 
бр. 1113 од стране подносиоца понуде Ал Дахра Србија доо Падинска скела, са седиштем 
у Београду, ул. Индустријско насеље бр. бб, МБ: 21372536, кога заступа Војин Лазаревић 

у својству директора једина и да иста испуњава све услове и критеријуме захтеване 
Позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности – Набавка меса 
за исхрану животиња, јн бр. 02/2020. 
Поступак јавне набавке мале вредности спроведен је према Плану набавки за 2020. 

годину. 
Процењена вредност цене радова без ПДВ-а је 2.720.000,00 динара. 
У Извештају о стручној оцени понуде број 1138 од 14.07.2020. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 
 



1) Благовремено, тј. до дана 09.07.2020. године до 10 часова приспела је 

понуда: 
 
 

Редни 
број 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив и подаци о 
понуђачу 

Датум 
пријема 

Сат 

 
 

1. 
 
 
 

1108 
1113 

Ал Дахра Србија доо 
Падинска скела, са 

седиштем у Београду, ул. 

Индустријско насеље бр. 
Бб, МБ: 21372536, кога 

заступа Војин Лазаревић 

у својству директора 

08.07.2020. 
09.07.2020.  

 

13:55 
08:32 

 
 

2) Неблаговремене понуде није било. 
 

3) Нема одбијених понуда због неуобичајено ниске цене. 

 
4) Комисија констатује да је понуђач поднео понуду са следећим ценама, 

евентуалним попустима и осталим елементима: 

 

Р. 
бр. 

 
 

Број под 
којим је 

понуда 
заведена 

Назив понуђача 

Понуђена 
цена и 

евентуалн
и попуст у 
динарима 

Аванс 

Рок 
испоруке 

добара 

1. 

 

1108 

1113 

Ал Дахра Србија доо 
Падинска скела, са 
седиштем у Београду, 

ул. Индустријско 
насеље бр. Бб, МБ: 
21372536, кога 

заступа Војин 
Лазаревић у својству 
директора 

2.720.000,00 / годину дана 

 
 

5) Понуђачи су доставили следеће обрасце и доказе о испуњености услова 

за учешће у поступку: 
 
 

                     Понуђач 
 
 

Понуђач 1 

                      Докази 
 

Да 

 
 



Понуда бр. 1108 од 08.07.2020. године, која је иста допуњена понудом бр. 1113 од дана 

09.07.2020. године, оцењена је као благовремена, одговарајућа и без битних 
недостатака. 
 

6) Испитивање понуда: 

 
Понуда садржи све потребне елементе и доказе захтеване конкурсном документацијом 
и испуњава обавезне услове које треба да испуни понуђач у поступку предметне јавне 

набавке: 
• Образац понуде (попуњен, потписан и оверен образац)  
• Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона (попуњен, потписан и 

оверен образац) 
• Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне 
набавке мале вредности (попуњен, потписан и оверен образац-уколико се понуда 

подноси са подизвођачем)  
• Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен образац)  
• Образац менично овлашћење – менично писмо - озбиљност понуде  

• Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења - добро извршење 
посла  
• Модел уговора.  

 
Комисија је провером достављених доказа констатовала да понуда испуњава и тражене 
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета. 

 
7) Критеријум за доделу уговора је: Додела уговора донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена. 

 
8) На основу свега наведеног, Комисија за јавну набавку предложила је 

одговорном лицу наручиоца да уговор додели понуђачу: 

 

 
Назив понуђача 

 

Понуђена цена и остали елементи 
понуде 

Ал Дахра Србија доо Падинска скела, са 
седиштем у Београду, ул. Индустријско 

насеље бр. Бб, МБ: 21372536, кога заступа 
Војин Лазаревић у својству директора. 

 
 

                   2.720.000,00 динара 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права 
у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а 
копију Захтева за заштиту права Подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 

 

ПД Зоолошки врт града Београда доо 
 Директор,  

Србољуб Алексић 

 
                                                                        


