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Устанпва Сппртски центар „Бпр“ у Бпру  
Зелени булевар бб, 19210 Бпр 
ЈН 05/2018 
Брпј:  310  
Датум, 20.02.2018. гпдине 
 

На пснпву члана 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј124/2012,14/2015 и 68/15) и 
Извештаја Кпмисије п стручнпј пцени ппнуда бр.292 пд дана 19.02.2018. гпдине,  в.д. дирктпра Устанпве Сппртски 
центар „Бпр“ у Бпру кап представник Наручипца, дпнпси: 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 02/2018 

 
              Угпвпр п јавнпј набавци  ДОБРА - Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу, пбликпвана у 10 
партија у сукцесивнпј исппруци дп краја децембра 2018.гпдине и тп: 

 За Партију 1),2),3),4),6),7) и 8) ппнуђачу  СТР „МИХАЈЛОВИЋ“,Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин у укупнпм 
изнпсу: 
– за Партију  1) изнпс пд 542.820,00динара без пдв-а  и 597.102,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 544.055,00 динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 1);  
– за Партију 2) изнпс пд 1.248.000,00 динара без пдв-а  и 1.372.800,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 1.259.036,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 2);  
– за Партију 3) изнпс пд 314.820,00 динара без пдв-а  и 377.784,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 324.360,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 3); 
– за Партију 4) изнпс пд 744.120,00 динара без пдв-а  и 818.532,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 898.502,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 4); 
– за Партију 6) изнпс пд 2.369.273,70 динара без пдв-а  и 2.606.201,07 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 2.373.699,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 6);  
– за Партију 7) изнпс пд 23.538,00 динара без пдв-а  и 28.245,60 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 26.066,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 7);  
– за Партију 8) изнпс пд 1.462.700,00 динара без пдв-а  и 1.608.970,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 2.003.363,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 8);  

 За Партију 5) ппнуђачу „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86,18108 Ниш  у укупнпм изнпсу: 
 – за Партију  5) изнпс пд 978.120,00 динара без пдв-а  и  1.173.744,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 982.800,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 5);  

 За Партију и 10) ппнуђачу „ТЗР & КАТАРИНА“ , Краљице Марије бр.14/7, 11400 Младенпвац у укупнпм 
изнпсу: 
– за Партију  10) изнпс пд 246.119,00 динара без пдв-а  и  295.342,80 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 491.997,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 10); 

           Одлуку дпставити свим ппнуђачима – учесницима у ппступку у рпку пд три дана пд дана  дпнпшеоа исте. 
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Образлпжеое 

 
1. В.д директпр кап представник Наручипца - Устанпве  Сппртски центар „Бпр“ у Бпру је дпнеп Одлуку п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке – птвпрени ппступак брпј  ЈН 02/2018 пд дана 24.07.2015. гпдине за набавку  
Дпбра -Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу, у сукцесивнпј исппруци дп краја  децембра 2018. 
гпдине, пбликпвана у 10 партија и тп: 
- Партија 1: јунеће месп – јунећи бут прве класе  
- Партија 2: свиоскп месп – свиоски бут прве класе  
- Партија 3: суве кпсти - свиоске 
- Партија 4: риба - пслић 
- Партија 5: кпнзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свиоски) 
- Партија 6: дпдатне намирнице I (јаја, брашнп Т-500, млекп 1/1 тетрапак,  уље) 
- Партија 7: дпдатне намирнице II (сирће алкпхплнп, маргарин) 
- Партија 8: ппврће – свеже – (пасуљ, црни лук, бели лук, крпмпир); замрзнутп – (грашак, ђувеч) 
- Партија 9: ппврће дехидриранп –крпмпир пире 
- Партија 10: зачинске намирнице (бибер млевени, алева паприка, першун суви, лпвпрпв лист,  суви зачин, сп) 

 Средства за наведену набавку су предвиђена  финансијским планпм наручипца на прпграм. класиф. 1301-
0004, ппзицији 332, екпнпмска класа 5231 – залиха рпбе за даљу прпдају - намирнице за припремаое хране за 
Нарпдну кухиоу. 
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) :15111100 -  јунеће месп – јунећи бут прве класе  
15113000 -  свиоскп месп – свиоски бут прве класе ,15119000 -  суве кпсти – свиоске,15119600 -  риба – 
пслић,15131700 кпнзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свиоски) ;дпдатне намирнице  
(03142500 - јаја, 15612100 – брашнп Т-500, 15511210 – млекп 1/1 тетрапак, 15411210 - уље),дпдатне намирнице ; 
(15871110 – сирће алкпхплнп, 15530000 - маргарин);ппврће – свеже – (03221210 - пасуљ, 03221113 - црни лук, 
03221113 - бели лук, 03212100 – крпмпир); замрзнутп – (03221220 – грашак, 03221000 –ђувеч): ппврће 
дехидриранп – 03212000 - крпмпир пире; зачинске намирнице (15872100 - бибер млевени, 15872300 - алева 
паприка, 15872300 - першун суви, 15872300 - лпвпрпв лист, 15872300 -  суви зачин, 15872400 -  сп).  
Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке дпбра је изнпс пд  8.997.944,00 динара без урачунатпг пдв-а и тп:  

партија 1   прпцеоена вреднпст изнпс пд        544.055,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 2   прпцеоена вреднпст изнпс пд     1.259.036,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

партија 3   прпцеоена вреднпст изнпс пд        324.360,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 4   прпцеоена вреднпст изнпс пд       898.502,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 5   прпцеоена вреднпст изнпс пд        982.800,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

партија 6   прпцеоена вреднпст изнпс пд     2.373.699,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 7   прпцеоена вреднпст изнпс пд          26.066,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

партија 8   прпцеоена вреднпст изнпс пд     2.003.363,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 9   прпцеоена вреднпст изнпс пд         94.067,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
 партија 10  прпцеоена вреднпст изнпс пд       491.997,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 
Ппзив  и кпнкурсна дпкументација су пбјављени дана  12.01.2018. гпдине на Ппрталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручипца http://www.sportskicentarbor.com/ 
            
2. У  ппступку јавне набавке су учествпвали 6 (шест) ппнуђача  и тп пп наведенпм редпследу:   

Ред. 
Брпј 

Завпдни 
бр.кпд  
Наручипца 

Ппнуда 
дата за 
партију:  

 
Назив ппнуђача 

Датум    
пријема 

Час  
пријема 

 
1. 

 
236 

 

5), 7), 9), 
10) 

„YU MIS“ doo 
Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86 

18108 Ниш 

09.02.2018 0945 

http://www.sportskicentarbor.com/
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2. 

 
246 

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

,10) 

„ТИС МИТРОВИЋ“ дпп 
Лубнички пут бб 

19000 Зајечар 

12.02.2018 0845 

 
3. 

 
250 

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

,10) 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб 

35250 Параћин 

12.02.2018 1015 

 
4. 

 
252 

 

8),9),10) „НБА ПАТРИОТА 200“ 
Ивп Лпла Рибар бб 
19350 Коажевац 

12.02.2018 1040 

 
5. 

 
251 

 

6) АД „ЖИТОПРОМЕТ“ 
Краљевића Марка бр.2  

19000 Зајечар 

12.02.2018 1041 

 
6. 
 

 
253 

7),9),10) „ТЗР & КАТАРИНА“ 
Краљице Марије бр.14/7  

11400 Младенпвац 

12.02.2018 1045 

              Неблагпвременп приспелих ппнуда није билп. 

3.      Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за оихпвп пдбијаое и ппнуђена цена тих ппнуда: 
Ппнуда ппнуђача АД „ЖИТОПРОМЕТ“ ,ул.Краљевића Марка бр.2 , 19000 Зајечар пдбијена је из разлпга 

неиспуоеоа дпдатних услпва  “ 1.2.  Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити 
дпдатне услпве за учешће у ппступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 1) распплаже неппхпдним 
финансијским и пословним  капацитеом “,  утврдила на пснпву дпстављених извештаја и биланса  успеха да је  
имап губитак пд 17.505,00динара у 2014 гпдини, па је пп члану 106. Став 2. ЗЈН ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 

НAЗИВ ПОНУЂАЧА: АД „ЖИТОПРОМЕТ“    Краљевића Марка бр.2     19000 Зајечар 
ПАРТИЈА  6 – ДОДАТНЕ НАМЕРНИЦЕ  I ( пиринач, јаја, брашно, млеко,  уље) 

Заводни бр. понуде код Понуђача:  01-545/1 09.02.2018 године 

Ред 

бр. 

Опис 

добра 

Јед. 

мере 

Коли 

чина  

 

Јединич.  

цена без  

ПДВ-а  

Јединич. 

 Цена са 

 ПДВ-ом  

Укупна 

цена  

без ПДВ-а  

Висина 

ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-ом  

 1          2   3       4        5        6    7 (4х5)        8  9 (7+8) 

1. јаја ком 10.90 11,20 12,32 122.080,00 12.208,00 134.288,00 

2. 

 

Брашно Т-

500 

кг 64.503 30,00 33,00 1.935.090,00 193.509,00 2.128.599,00 

3. 

 

Млеко 1/1 

тетрапак 

лит 1.872 99,60 109,56 186.451,20 18.645,12 205.096,32 

4. 

 

уље лит 3.332 124,80 137,28 415.833,60 41.583,36 457.416,96 

    

                                                        УКУПАН ИЗНОС за Партију 6) 

 
2.659.454,80 265.945,48 2.925.400,28 

 

Остали услови:  

-  Рок плаћања 
45 дана од дана испоруке добра и успостављања 

фактуре  

-  Рок испоруке ( до 25-ог у месецу за наредни 

месец) 

до 25 у месецу за наредни месец 

- Место испоруке 
Франко Наручилац 

-  Рок важења понуде: 

   (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

 

31  дана од дана отварања понуда 

-  Остале напомене: / 
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Ппнуде ппнуђача за партију 9),  ЈН 02/2018 -ДОБРА - Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу, 
пбликпвана у 10 партији,  ОДБИЛА  КАО  НЕПРИХВАТЉИВЕ  јер прелазе  изнпс  прпцеоене вреднпсти  јавне 
набавке члан 109.став 1. ЗЈН. 
 Прпцеоена вреднпст изнпси 94.067,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а, а најниже ппнуђена цена за партију 9) 
изнпси  193.050,00  динара без урачунатпг изнпса пдв-а. 
Приспеле ппнуде  за  Партију 9) - ппврће дехидриранп –крпмпир пире 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд     94.067,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

„ТЗР & КАТАРИНА“ 
Краљице Марије бр.14/7  

                    11400 Младенпвац  
193.050,00 динара 

 
231.660,00 динара 

 

2. 
„YU MIS“ doo 

Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86 
18108 Ниш  

197.730,00 динара 237.276,00 динара 

3. 
СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 

Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин  
222.300,00 динара 266.760,00 динара 

 
4. 

TIS - Mitrović 
DOO, Lubnički put bb, 19000 Zaječar 

225.482,40 динара 270.574,20 динара 

5. 
 

„НБА ПАТРИОТА 200“ 
Ивп Лпла Рибар бб 
19350 Коажевац 

229.320,00 динара 275.184,00 динара 

 
4.    Применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена“ сачиоена је  следећа ранг листа  ппнуђачa кпји су дпставили 
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ: 
Ранг листа ппнуђене цене за Партију 1) јунеће месп – јунећи бут прве класе 
- прпцеоена вреднпст изнпс пд        544.055,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин 

542.820,00динара 597.102,00динара  

2. 
TIS - Mitrović DOO, 

Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
568.027,10 динара 624.832,30 динара 

Ранг листа за  Партију 2 - свиоскп месп – свиоски бут прве класе 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд     1.259.036,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин 

1.248.000,00динара 1.372.800,00динара  

2. 
TIS - Mitrović DOO, 

Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
1.489.184,00динара 1.638.112,00 динара 

Ранг листа за  Партију 3 - суве кпсти - свиоске 

-прпцеоена вреднпст изнпс пд        324.360,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин 

314.820,00динара 377.784,00динара  
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2. 
 

TIS - Mitrović DOO, 
Lubnički put bb, 19000 Zaječar 

323.024,40динара 387.629,28 динара 

Ранг листа за  Партију 4) - риба – пслић 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд       898.502,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин 

744.120,00динара 818.532,00динара  

2. 
TIS - Mitrović DOO, 

Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
796.348,80динара 875.983,68 динара 

 
Ранг листа за Партију 5) - кпнзервирана месна прерађевина – месни нарезак 150гр (свиоски) 
- прпцеоена вреднпст изнпс пд   982.800,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

1. 
„YU MIS“ doo 

Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86 
18108 Ниш  

978.120,00 динара 1.173.744,00динара 

2. 
СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 

Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин  
980.460,00 динара 1.176.552,00 динара 

3. 
TIS - Mitrović DOO, Lubnički put bb, 

19000 Zaječar 
1.640.574,00динара 

 1.968.642,00динара 
 

 
Ранг листа за  Партију 6) - дпдатне намирнице I (јаја, брашнп Т-500, млекп 1/1 тетрапак,  уље) 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд     2.373.699,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин  

2.369.273,70 динара 2.606.201,07 динара 

2. 
TIS - Mitrović DOO, Lubnički put bb, 

19000 Zaječar 
2.493.775,30динара 

2.743.132,49динара 
 

 
Ранг листа за  Партију 7) - дпдатне намирнице II (сирће алкпхплнп, маргарин) 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд    26.066,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин  

23.538,00 динара 
28.245,60 динара 

 

2. 
„ТЗР & КАТАРИНА“ 

Краљице Марије бр.14/7  
11400 Младенпвац  

24.111,60 динара 28.933,92 динара 

3. 
TIS - Mitrović DOO, 

 Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
25.983,98 динара  31.180,54динара 

 
 
Ранг листа за  Партију 8) – ппврће-свеже-(пасуљ, црни лук, бели лук, крпмпир);замрзнутп(грашак, ђувеч) 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд     2.003.363,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“ 
Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин  

1.462.700,00динара 
 
1.608.970,00динара 
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2. 
TIS - Mitrović 

DOO, Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
 

1.578.381,00динара 1.736.219,00динара 

3. 
„НБА ПАТРИОТА 200“ 
Ивп Лпла Рибар бб 
19350 Коажевац  

1.622.010,00динара 1.784.211,00 динара 

 
Ранг листа за  Партију 10) - зачинске намирнице  
                                                 (бибер млевени, алева паприка, першун суви, лпвпрпв лист,  суви зачин, сп) 
-прпцеоена вреднпст изнпс пд       491.997,00 динара  без урачунатпг изнпса пдв-а. 

Ред. 
бр. 

Ппнуђач 
Ппнуђена цена без 

ПДВ-а 
Ппнуђена цена са 

ПДВ-пм 

 
1. 

„ТЗР & КАТАРИНА“ 
Краљице Марије бр.14/7  

11400 Младенпвац  
246.119,00динара 

 
 295.342,80 динара 

 

2. 
TIS - Mitrović DOO, 

Lubnički put bb, 19000 Zaječar 
257.205,02 динара 308.644,38динара 

3. 
„НБА ПАТРИОТА 200“ 
Ивп Лпла Рибар бб 
19350 Коажевац 

297.034,00динара 356.440,80 динара 

 
Ппнуђачи кпјима су дпдељени угпвпри: 

Кпмисија за јавну набавку,  је пп спрпведенпм  пцеоиваоу и рангираоу ппнуда, кпнстатпвала  да су најппвпљнију 
ппнуду у ппступку  јавне набавке  ЈН бр. 02/2018  ДОБРА - Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу, 
пбликпвана у 10 партиј у сукцесивнпј исппруци дп краја децембра 2018.гпдине за: 

 Партију 1),2),3),4),6),7) и 8)  дап ппнуђач СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ , Дпоа Мутница бб, 35250 Параћин у 
укупнпм изнпсу: 
 – за Партију  1) изнпс пд 542.820,00динара без пдв-а  и 597.102,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 544.055,00 динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 1);  
– за Партију 2) изнпс пд 1.248.000,00 динара без пдв-а  и 1.372.800,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 1.259.036,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 2);  
– за Партију 3) изнпс пд 314.820,00 динара без пдв-а  и 377.784,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 324.360,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 3); 
– за Партију 4) изнпс пд 744.120,00 динара без пдв-а  и 818.532,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 898.502,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 4); 
– за Партију 6) изнпс пд 2.369.273,70 динара без пдв-а  и 2.606.201,07 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 2.373.699,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 6);  
– за Партију 7) изнпс пд 23.538,00 динара без пдв-а  и 28.245,60 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 26.066,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 7);  
– за Партију 8) изнпс пд 1.462.700,00 динара без пдв-а  и 1.608.970,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 2.003.363,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за 
реализацију предметне набавке за  партију 8);  

 Партију  5)  дап ппнуђач „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86, 18108 Ниш  у укупнпм 
изнпсу: 
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 – за Партију  5) изнпс пд 978.120,00 динара без пдв-а  и  1.173.744,00 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 982.800,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 5);  

 Партију 10) дап ппнуђач „ТЗР & КАТАРИНА“ , Краљице Марије бр.14/7, 11400 Младенпвац у укупнпм 
изнпсу: 
– за Партију  10) изнпс пд 246.119,00 динара без пдв-а  и  295.342,80 динара са пдв-пм, пднпснп дп утрпшка  
финансијсих средстава Наручипца у изнпсу пд 491.997,00  динара  без урачунатпг пдв-а планираних за реализацију 
предметне набавке за  партију 10); 

          Кпмисија предлаже Наручипцу – в.д. дирктпру Устанпве Сппртски центар „Бпр“ у Бпру да се угпвпр п јавнпј 
набавци ЈН 02/2018 за : 

 Партију 1),2),3),4),6),7) и 8)  дпдели ппнуђачу  STR „Mihajlović“, 35320 Paraćin-Donja Mutnica 

 Партију  5)  дпдели ппнуђачу „YU MIS“ doo, Булевар св.Цара Кпнстантина бр.80-86, 18108 Ниш   

 Партију 10) дпдели ппнуђачу „ТЗР & КАТАРИНА“, Краљице Марије бр.14/7, 11400 Младенпвац 

 

В.д. директпра Устанпве Сппртски центар „Бпр“ у Бпру прихватип је предлпг Кпмисије те је пдлученп кап у  

дисппзитиву.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног 

објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 

   Устанпва Сппртски центар „Бпр“ у Бпру 

                                 в.д. директпра 

                   _____________________________ 
                                                                                         Бпјана Длбпкић Дубпчанин 

 


