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Установа Спортски центар „Бор“ у Бору  

Зелени булевар бб, 19210 Бор 

Број: 285-1 

Датум, 08.03.2017. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/2012 и 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. 285 од дана 08.03.2017. године,  

Дирктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору као представник Наручиоца, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
бр. ЈН 01/2017 

 

              Уговор о јавној набавци  Добра - Намирнице за припремање хране за Народну 

кухињу,  

– Одлука о додељивању искључивог права – Народна кухиња, у сукцесивној испоруци до краја 

децембра 2017.године и то: 

 Партију 1), 2)  дао понуђач ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ Руменички Пут бр.86 

21000 Нови Сад у укупном износу: 

 – за Партију  1) износ од 726.250,00 динара без пдв-а  и  798.875,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 738.636,00    динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 1);  

– за Партију 2) износ од 1.654.400,00 динара без пдв-а  и 1.819.840,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.080.000,00  динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 3);  

 

 Партију 3),  дао понуђач TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут бб, 19000 Зајечар у 

укупном износу: 

 – за Партију  3) износ од 174.840,00 динара без пдв-а  и  209.808,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 203.667,00  динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 3);  

 

 Партију 4),7),8),9),10) дао понуђач СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ул. Доња 

Мутница бб, 35250 Параћин- у укупном износу: 

– за Партију  4) износ од 623.000,00 динара без пдв-а  и 685.300,00 динара са пдв-ом, односно до 

утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 814.545,00   динара  без урачунатог пдв-а 

планираних за реализацију предметне набавке за  партију 4);  

– за Партију  7) износ од 9.570,00 динара без пдв-а  и 11.484,00 динара са пдв-ом, односно до 

утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 12.250,00   динара  без урачунатог пдв-а 

планираних за реализацију предметне набавке за  партију 7);  

– за Партију  8) износ од 1.669.400,00 динара без пдв-а  и 1.836.340,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.177.273,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 8); 

– за Партију  9) износ од 227.500,00 динара без пдв-а  и 273.000,00 динара са пдв-ом, односно до 

утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 281.667,00   динара  без урачунатог пдв-а 

планираних за реализацију предметне набавке за  партију 9); 
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– за Партију  10) износ од 435.270,00 динара без пдв-а  и 522.324,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 695.208,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 10); 

 

 Партију 5),6) дао понуђач А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића Марка бр.2, 19000 

Зајечар у укупном износу: 

– за Партију  5) износ од 976.000,00 динара без пдв-а  и 1.171.200,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 1.464.000,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 5); 

– за Партију  6) износ од 2.129.890,00 динара без пдв-а  и 2.342.879,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.200.318,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 6); 
 

 

            Одлуку доставити свим понуђачима – учесницима у поступку у року од три дана од дана  

доношења исте. 

 

 

 

Образложење 
 

 
 Дирктор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору је донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке– отворени поступак број 106 од дана 26.01.2017. године за набавку  Добра - Намирнице 

за припремање хране за Народну кухињу  
     – Одлука о додељивању искључивог права – Народна кухиња, у сукцесивној испоруци до краја  

децембра 2017. Године, обликована у 10 партија и то: 

- Партија 1: јунеће месо – јунећи бут прве класе  

- Партија 2: свињско месо – свињски бут прве класе  

- Партија 3: суве кости - свињске 

- Партија 4: риба - ослић 

- Партија 5: конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

- Партија 6: додатне намирнице I (пиринач, јаја, брашно, млеко,  уље) 

- Партија 7: додатне намирнице II (сирће, маргарин) 

- Партија 8: поврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, кромпир); замрзнуто – (грашак, 

ђувеч) 

- Партија 9: поврће дехидрирано –кромпир пире 

- Партија 10: зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, ловоров 

лист,  суви зачин, со) 

                                                 

             2)  Подаци из Плана набаки: Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2017. годину 

Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, број 28/2017 од 16.01.2017. године (План набавки за 

2017 годину, табела 1.  Јавне набавке – редни брoj ЈН 1.1.2) – Добра - Намирнице за 

припремање хране за Народну кухињу – обликована у 10 партија. 
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  – Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН 

15111100 -  јунеће месо – јунећи бут прве класе  

15113000 -  свињско месо – свињски бут прве класе  

15119000 -  суве кости - свињске 

15119600 -  риба - ослић 

15131700 конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

додатне намирнице I (03211300 - пиринач, 03142500 - јаја, 15612100 – брашно, 15511210 - млеко, 

15411210 - уље) 

додатне намирнице II (15871110 - сирће, 15530000 - маргарин) 

поврће – свеже – (03221210 - пасуљ, 03221113 - црни лук, 03221113 - бели лук, 03212100 – 

кромпир); замрзнуто – (03221220 – грашак, 03221000 –ђувеч) : поврће дехидрирано – 03212000 - 

кромпир пире,  зачинске намирнице (15872100 - бибер млевени, 15872300 - алева паприка, 

15872300 - першун суви, 15872300 - ловоров лист, 15872300 -  суви зачин, 15872400 -  со) 

 

– Добра - Намирнице за припремање хране за Народну кухињу – програм. класиф. 1301-0004, 

функција 810, број позиције 303, економска класа 4268 – Материјал за одржавање хигијене, конто 

426823 – Намирнице за припремање хране за Народну кухињу, врста поступка – јавна набавка – 

отворени поступак, оквирни датум покретања поступка – фебруар 2017, оквирни датум 

закључења уговора –март 2017, оквирни датум извршења уговора – децембар 2017. година.  

  

3)  Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од  10.667.564,00  динара без 

урачунатог пдв-а и то:  

 

- партија 1   процењена вредност износ од       738.636,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 2   процењена вредност износ од   2.080.000,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 3   процењена вредност износ од      203.667,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 4   процењена вредност износ од      814.545,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 5   процењена вредност износ од  1.464.000,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 6   процењена вредност износ од  2.200.318,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 7   процењена вредност износ од        12.250,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 8   процењена вредност износ од  2.177.273,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 9   процењена вредност износ од       281.667,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

- партија 10   процењена вредност износ од    695.208,00 динара  без урачунатог износа пдв-а. 

 

 

Позив  и конкурсна документација су објављени дана  01.02.2017. године на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/ 

          

            Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.   

  

           5)  Благовремено, тј. до дана 02.03.2017. године до 11
00

 сати пристигле су понуде следећих  

понуђача и то по наведеном редоследу:    

 

 

 

   

http://www.sportskicentarbor.com/
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Ред. 

Број 

Заводни 

бр.код  

Наручиоца 

Понуда дата за 

партију:  

 

Назив понуђача 

Датум    

пријема 

Час  

пријем

а 

1.  

258 

 

2,3,4,5,7,8,9,10 

 

ТИС МИТРОВИЋ ДОО, ул. Лубнички 

пут бб, 19000 Зајечар 

 

01.03.2017. 

 

10
45

 

2.  

261 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК СТР 

„МИХАЈЛОВИЋ“, ул. Доња Мутница 

бб, 35250 Параћин 

 

02.03.2017. 

 

8
30

 

3.  

262 

 

1,2,3,5 

ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, 

ул. Руменaчки Пут бр.86, 21000 Нови 

Сад 

 

02.03.2017. 

 

8
40

 

4.  

265 

 

 

1,2,4,5,6,7,8,9,10 

 

АД „ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 

 

02.03.2017. 

 

10
50

 

             

 Неблаговремено приспеле понуде: Нема. 

 

       У  поступку јавне набавке су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове: 

 

1) Назив понуђача: ТИС МИТРОВИЋ ДОО, ул. Лубнички пут бб, поштански број 19000, 

местоЗајечар. 

 

Партија 2 - свињско месо – свињски бут прве класе 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/1 oд 27.02..2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.948.760,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     194.876,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.143.636,00 динара 

 

 

Партија 3 - суве кости – свињске 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/2 oд 27.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 174.840,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     34.968,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 209.808,00 динара 

 

Партија 4 - риба – ослић 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/3 oд 27.02..2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 624.400,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     62.440,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 686.840,00 динара 

 

 

 



 5 

Партија 5 - конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 300/4 oд 27.02..2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.049.200,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     209.840,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.259.040,00 динара 

 

Партија 7 - додатне намирнице II (сирће, маргарин) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/5 oд 27.02..2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 9.949,80  динара 

      Висина ПДВ-а:   1.989,90 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 11.939,70 динара 

 

Партија 8 - поврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, кромпир); замрзнуто – (грашак, 

ђувеч) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/6 од 27.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.850.080,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     185.008,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.035.088,00 динара 

 

Партија 9 - поврће дехидрирано –кромпир пире 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   300/7 oд 27.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 263.900,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     59.780,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 316.680,00 динара 

 

Партија 10 - зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, ловоров 

лист,  суви зачин, со) 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача: 300/8 oд 27.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 437.292,50  динара 

      Висина ПДВ-а:    87.459,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 524.751,50 динара 

 

2) Назив понуђача: СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТР „МИХАЈЛОВИЋ“,  

 ул Доња Мутница бб, поштански број 35250, место Параћин. 

 

Партија 1 - јунеће месо – јунећи бут прве класе 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 795.000,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 79.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 874.500,00 динара 
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Партија 2 - свињско месо – свињски бут прве класе 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   :   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.887.600,00 динара 

      Висина ПДВ-а:     188.760,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.076.360,00 динара 

 

Партија 3 - суве кости – свињске 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   :   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 263.200,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 52.640,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 315.840,00 динара 

 

Партија 4 - риба – ослић 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   :   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 623.000,00 динара 

      Висина ПДВ-а:     62.300,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 685.300,00 динара 

 

 

Партија 5 - конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.046.760,00 динара 

      Висина ПДВ-а: 209.352,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.256.112,00 динара 

 

Партија 6 - додатне намирнице I (пиринач, јаја, брашно, млеко,  уље) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.671.700,00 динара 

      Висина ПДВ-а: 267.170,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.938.870,00 динара 

 

 Партија 7 - додатне намирнице II (сирће, маргарин) 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 9.570,00 динара 

      Висина ПДВ-а: 1.914,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 11.484,00 динара 
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Партија 8 - поврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, кромпир); замрзнуто – (грашак, 

ђувеч) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.669.400,00 динара 

      Висина ПДВ-а: 166.940,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.836.340,00 динара 

 

Партија 9 - поврће дехидрирано –кромпир пире 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 227.500,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 45.500,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 273.000,00 динара 

 

Партија 10 - зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, ловоров 

лист,  суви зачин, со) 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   7/Т oд 28.02.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 435.270,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 87.054,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 522.324,00 динара 

 

 

1) Назив понуђача: ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, Руменaчки Пут бр.86, 

поштански број 21000, место Нови Сад. 

 

Партија 1 - јунеће месо – јунећи бут прве класе 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   498 oд 01.03..2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 726.250,00 динара 

      Висина ПДВ-а: 72.625,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 798.875,00 динара  

 

Партија 2 - свињско месо – свињски бут прве класе 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача: 499 oд 01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.654.400,00  динара 

      Висина ПДВ-а:   165.440,00  динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:  1.819.840,00 динара 

 

Партија 3 - суве кости – свињске 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   500 oд 01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 238.760,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     47.752,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 286.512,00 динара 
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Партија 5 - конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   501 oд 01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.171.200,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 234.240,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.405.440,00 динара 

 

 

1) Назив понуђача: АД „ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића Марка бр.2, поштански број 

19000, место Зајечар. 

 

Партија 1 - јунеће месо – јунећи бут прве класе 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-799/1 oд _01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 732.500,00 динара 

      Висина ПДВ-а:     73.250,00 динара 

 

Партија 2 - свињско месо – свињски бут прве класе 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-800/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  1.738.000,00 динара 

      Висина ПДВ-а:     173.800,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.911.800,00  динара 

 

Партија 4 - риба – ослић 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-801/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 800.800,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     80.080,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 880.880,00 динара 

   

Партија 5 - конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-802/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 976.000,00  динара 

      Висина ПДВ-а:     195.200,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.171.200,00 динара 

 

Партија 6 - додатне намирнице I (пиринач, јаја, брашно, млеко,  уље) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-803/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 2.129.890,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 212.989,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 2.342.879,00 динара 
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Партија 7 - додатне намирнице II (сирће, маргарин) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-804/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 10.350,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 2.070,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 12.420,00 динара 

 

Партија 8 - поврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, кромпир); замрзнуто – (грашак, 

ђувеч) 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-805/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.751.720,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 175.172,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.926.892,00 динара 

 

Партија 9 - поврће дехидрирано –кромпир пире 

 

 Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-806/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 260.000,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 52.000,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 312.000,00 динара 

 

Партија 10 - зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, ловоров 

лист,  суви зачин, со) 

 

Заводни бр. понуде код Понуђача:   01-807/1 oд  01.03.2017. године. 

 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 489.325,00  динара 

      Висина ПДВ-а: 97.865,00 динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 587.190,00 динара 

 

 

 7) Комисија за јавну набавку је приликом прегледа, разматрања и стручне анализе понуда 

утврдила да примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања  понуда: „У 

понуди понуђача - ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, Руменaчки Пут бр.86, поштански број 

21000 Нови Сад, а која се односи на партије: Партија 1: јунеће месо – јунећи бут прве класе, 

Партија 2: свињско месо – свињски бут прве класе, Партија 3: суве кости – свињске и Партија 5: 

конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) у уговорима на страни 74, 75, 

78, 79, 82, 83, 90, и 91 нису попуњени обавезни делови уговора и није достављен Образац – 

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ“, не сматра се битним недостатком понуде јер 

понуђач податке које није навео у моделу уговора је навео у обрасцима на основу којих се може 

утврдити њена стварна садржина а притом је модел уговора потписан и печатиран од стране 

понуђача на горе наведеним странама. Образац - Изјава о трошковима припреме понуде, понуђач 

може али није у законској обавези да достави и на тај начин не представља недостатак и разлог 

одбијања понуде.   
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8)  Применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сачињена je следећа ранг листа  понуђачa 

који су доставили ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 
 

 

Ранг листа понуђене цене за Партију 1) јунеће месо- јунећи бут прве класе 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

1. 

 

 ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ 

Руменички Пут бр.86 21000 Нови Сад 
726.250,00 динара 798.875,00динара  

2. 

А.Д.„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар r 

 
 732.500,00 динара 805.750,00 динара 

3. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 

 

795.000,00 динара 
874.500,00 динара 

 

 

 

Ранг листа за  Партију 2 – свињско месо- свињски бут прве класе 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ 

Руменaчки Пут бр.86 21000 Нови Сад 

 

1.654.400,00 динара 

 
1.819.840,00 динара 

2. 

А.Д. „ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 

 
1.738.000,00динара 1.911.800,00 динара 

3. 
СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин  

 

1.887.600,00 динара 

 
2.076.360,00 динара 

4. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар  
1.948.760,00 динара 2.143.636,00 динара 

 

 

Ранг листа за  Партију 3 – суве кости - свињске 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
174.840,00 динара 209.808,00 динара 

2. 

 

ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ 

Руменaчки Пут бр.86 21000 Нови Сад 
238.760,00 динара 

 

286.512,00 динара 

 

3. 
СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин  
263.200,00 динара 315.840,00 динара 
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Ранг листа за  Партију 4) – риба - ослић 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 
623.000,00 динара 

 

 685.300,00 динара 

 

2. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
624.400,00 динара 686.840,00 динара 

3. 

А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 

 
800.800,00 динара 880.880,00 динара 

 

 

 

Ранг листа за Партију 5) - конзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свињски) 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

1. 

А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 

 
976.000,00 динара 1.171.200,00 динара 

2. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 

 
1.046.760,00 динара 1.256.112,00 динара 

3. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
1.049.200,00 динара 

  1.259.040,00динара 

 

4. 

ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ 

Руменички Пут бр.86 21000 Нови Сад  

 
1.171.200,00 динара 1.405.440,00 динара 

 

 

 

Ранг листа за  Партију 6) – додатне намирнице I (пиринач, јаја, брашно, млеко,  уље) 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 
2.129.890,00 динара 

 

 2.342.879,00 динара 

 

2. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 

 
2.671.700,00 динара 2.938.870,00 динара 
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Ранг листа за  Партију 7) – додатне намирнице II (сирће, маргарин) 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 
9.570,00 динара 

 

   11.484,00 динара 

 

2. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
9.949,80 динара 11.939,70 динара 

3. 

А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 

 
10.350,00 динара 12.420,00 динара 

 

Ранг листа за  Партију 8) – поврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, кромпир); замрзнуто – 

(грашак, ђувеч) 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 
1.669.400,00 динара 

 

 1.836.340,00 динара 

 

2. 
А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 
1.751.720,00 динара 1.926.892,00 динара 

3. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
1.850.080,00 динара 2.035.088,00 динара 

 

Ранг листа за  Партију 9) – поврће – поврће дехидрирано –кромпир пире 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 
227.500,00 динара 

 

 273.000,00 динара 

 

2. 
А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 
260.000,00 динара 312.000,00 динара 

3. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
263.900,00 динара 316.680,00 динара 

 

Ранг листа за  Партију 10) – зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, 

ловоров лист,  суви зачин, со) 

Ред. 

бр. 
Понуђач 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Ул. Доња Мутница бб, 35250 Параћин 
435.270,00 динара 

 

 522.324,00 динара 

 

2. 
TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут 

бб, 19000 Зајечар 
437.292,50 динара 524.751,50 динара 

3. 
А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића 

Марка бр.2, 19000 Зајечар 
489.325,00 динара 587.190,00 динара 
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      9)  Комисија за јавну набавку,  је по спроведеном  оцењивању и рангирању понуда, 

констатовала  да је најповољнију понуду у поступку  јавне набавке  бр. ЈН 01/2017 – Добра - 

Намирнице за припремање хране за Народну кухињу, у сукцесивној испоруци до краја 

децембра 2017.године за: 

 

 Партију 1), 2)  дао понуђач ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ Руменички Пут бр.86 

21000 Нови Сад у укупном износу: 

 – за Партију  1) износ од 726.250,00 динара без пдв-а  и  798.875,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 738.636,00    динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 1);  

– за Партију 2) износ од 1.654.400,00 динара без пдв-а  и 1.819.840,00 динара са пдв-ом, 

односно до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.080.000,00  динара  без 

урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 3);  

 

 Партију 3),  дао понуђач TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут бб, 19000 Зајечар у 

укупном износу: 

 – за Партију  3) износ од 174.840,00 динара без пдв-а  и  209.808,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 203.667,00  динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 3);  

 

 

 Партију 4),7),8),9),10) дао понуђач СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ул. Доња 

Мутница бб, 35250 Параћин- у укупном износу: 

– за Партију  4) износ од 623.000,00 динара без пдв-а  и 685.300,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 814.545,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 4);  

– за Партију  7) износ од 9.570,00 динара без пдв-а  и 11.484,00 динара са пдв-ом, односно до 

утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 12.250,00   динара  без урачунатог пдв-а 

планираних за реализацију предметне набавке за  партију 7);  

– за Партију  8) износ од 1.669.400,00 динара без пдв-а  и 1.836.340,00 динара са пдв-ом, 

односно до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.177.273,00   динара  без 

урачунатог пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 8); 

– за Партију  9) износ од 227.500,00 динара без пдв-а  и 273.000,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 281.667,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 9); 

– за Партију  10) износ од 435.270,00 динара без пдв-а  и 522.324,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 695.208,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 10); 

 

 Партију 5),6) дао понуђач А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића Марка бр.2, 19000 

Зајечар у укупном износу: 

– за Партију  5) износ од 976.000,00 динара без пдв-а  и 1.171.200,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 1.464.000,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 5); 
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– за Партију  6) износ од 2.129.890,00 динара без пдв-а  и 2.342.879,00 динара са пдв-ом, односно 

до утрошка  финансијсих средстава Наручиоца у износу од 2.200.318,00   динара  без урачунатог 

пдв-а планираних за реализацију предметне набавке за  партију 6); 
 

          Комисија предлаже Наручиоцу –Дирктору Установе Спортски центар „Бор“ у Бору да 

се уговор о јавној набавци за: 

 

 Партију 1), 2)  дао понуђач ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ Руменaчки Пут бр.86      

21000 Нови Сад 

 Партију 3),  дао понуђач TИС- МИТРОВИЋ ДOO, Лубнички пут бб, 19000 Зајечар 

 Партију 4),7),8),9),10) дао понуђач СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ул. Доња 

Мутница бб, 35250 Параћин 

 Партију 5),6) дао понуђач А.Д .„ЖИТОПРОМЕТ“, ул. Краљевића Марка бр.2, 19000 

Зајечар 

 

Директор Установе Спортски центар „Бор“ у Бору прихватио је предлог Комисије те је одлучено као у  

диспозитиву.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против ове Одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 

(десет)  дана од дана пријема исте.  

 

 

 

 

 

 

      Установа Спортски центар „Бор“ у Бору 

                 Директор 

                 _____________________________                              
                                                   Милан Илић, дипл.инж. ЗОП 

 


