
 

 

 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012 и 14/2015),и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 1289 oд 

5.6.2017, в.д директора Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма „Златибор“, Чајетина, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додели уговора 

 

Додељује се уговор о јавној набавци , у поступку јавне набавке бро 2/2017 - животне 

намирнице, следећим понуђачима: 

           Партија 1.Месо јунеће,месо свињско-француска обрада-понуђачу“КЛАНИЦА 

НЕДЕЉКОВИЋ“,Шашинци 

Партија   2.   Месо пилеће-понуђачу ДОО „КОТЛЕНИК ПРОМЕТ“,Лађевци 

Партија   3.  Месне прерађевине-понуђачу“ КЛАНИЦА НЕДЕЉКОВИЋ“, 

Шашинци 

Партија   4.  Јужно воће-понуђачу “АЕРОФРУТИ“ДОО из Севојна 

Партија   5.  Воће свеже- понуђачу ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“   из Чачка 

Партија   6.  Риба и рибљи производи-“EURO GRAND“DOO из Ужица 

Партија   7. Млеко и млечни производи-понуђачу МЛЕКАРА МОРАВИЦА из 

Ариља 

Партија   8.Поврће свеже-понуђачу ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“   из Чачка 

 Партија   9.Хлеб и пецива-понуђачу ПП СРЕТЕН ГУДУРИЋ АД 

Партија 10.Индустријски и прехрамбени производи и зачини-понуђачу 

ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“из Чачка 

Партија 11.Поврће и воће смрзнуто-понуђачу „EURO GRAND“DOO из Ужица 

Партија 12. Поврће и воће конзервисано-понуђачу „EURO GRAND“DOO из 

Ужица 

Партија 13.Јаја-понуђачу ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ из Чачка. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 18.4.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке добра број 2/2017, за набавку животних намирница. 

 За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.4.2017. године на Порталу 

Јавних набавки објавио јавни позив за достављање понуда. 

 Након спровођења поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

 У Извештају о стручној оцени понуда број. године Комисија за јавну набавку 

констатовала је следеће: 

 

Подаци о јавној набавци: 

 

 



 

 

 Врста поступка:  Отворени поступак. 

Врста предмета јавне набавке: Набавка добра. 

 

Подаци о јавној набавци: 

- предмет јавне набавке: јавна набавка животних намирница, 

    јавна набавка је обликована у 13 партија; 

- редни број јавне набавке:  2/2017; 

- процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 32.193.927,00 динара; 

Понуда која је одбијена и не улази у бодовање: “BORA „DOO из Чачка. Понуђач није 

доставио тражено средство обезбеђења, те сходно члану 106.став 1.тачка 3, његова 

понуда је одбијена. 

- Евентуална одступања од Плана јавних набавки: 

 Партија 2, Партија 6, Партија 9,Партија 10, Партија 11-Наручилац је сходно 

члану 107.став 4. Закона о јавним набавкама, прихватио понуђене цене које су 

више од процењених цена за наведене партије, а које у исто време нису веће од 

упоредиве тржишне цене. 

 

 

        Партија 1. – Месо јунеће,месо свињско -француска обрада 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 5.418.450 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 5.130.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 5.643.000 динара 

Укупан број приспелих понуда: пет. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) „Шопаловић“ 

2) „ŽUNA TRADE“ 

3) Кланица Недељковић 

4) доо„Котленик промет“ 

5) „Паланка промет“ доо 

            Одбијене понуде:нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединична 

цена (дин. 

без пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. Кланица Недељковић 5.130.000 80 90 20 100 

2. 
доо„Котленик 

промет 
5.298.000 77,46 90 20 97,46 

3. „ŽUNA TRADE“ 5.587.500 73,45 90 20 93,45 

4. „Шопаловић“ 5.866.500 69,95 90 20 89,95 

5. 

 

„Паланка промет“ 

 

7.755.000 

 

     52,95 

 

        90 

 

        20 

 

     72,95 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 



 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
Кланица Недељковић 5.130.000 80x5.130.000/5.130.000 90дана 20 100 

доо„Котлерник 

промет 
5.298.000 80x5.130.000/5.298.000 

90 

дана 
20 x90/90 97,46 

„ŽUNA TRADE“ 
5.587.500 80 x5.130.000/5.587.500 

90 

дана 
20 x90/90 93,45 

„Шопаловић“ 
5.866.500 80 x5.130.000/5.866.500 

90 

дана 
20x90/90 89,95 

„Паланка промет“ 

 
7.755.000 

 

80x5.130.000/7.755.000 

 

    90 

  дана 

20х90/90 

 

   72,95 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

Кланица Недељковић, Шашинци. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 1. понуђачу " КЛАНИЦА НЕДЕЉКОВИЋ“, Шашинци . 

 

 

 

Партија 2.Месо пилеће 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 1.593.590 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.703.500динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.873.850 динара 

Укупан број приспелих понуда: пет. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) доо „Котленик промет“ 

2)Кланица Недељковић 

3)“Паланка промет“доо 

4)“Žuna trade“ 

5)“BORA „DOO, цена:1.852.500 

            Одбијене понуде: “BORA „DOO 

              

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединична 

цена (дин. 

без пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 



1. Доо „Котленик промет“ 1.703.500 80 90 20 100 

2. Кланица Недељковић 1.805.000 75,5 90 20 95,5 

3. „Žuna trade“ 1.822.500 74,77 90 20 94,77 

4. 

 

 

“Паланка промет“ 

 

 2.761.000 

 

     49,35 

 

       90 

 

       20 

     69,35 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
Доо„Котленик промет“ 1.703.500 80 90дана 20 100 
Кланица 

Недељковић 1.805.000 80x1.703.500/1.850.000 
90 

дана 
20 95,5 

„Žuna trade“ 
1.822.500 80 x1.703.500/1.822.500 

90 

дана 
20 x90/90 94,77 

“Паланка 

промет“ 

 

 

2.761.000 

 

80х1.703/500/2.761.000 

90 дана 

 20 x90/90 

 

   69,35 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

ДОО „Котленик промет“, Лађевци. 

 

 Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 2. понуђачу ДОО „КОТЛЕНИК ПРОМЕТ“, Лађевци . 

 

 

 

Партија 3.Месне прерађевине 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 3.818.269,00 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 2.264.900динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 2.717.880 динара 

Укупан број приспелих понуда: пет. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) Кланица Недељковић 

2) доо „Котленик промет“ 

3) “Žuna trade“ 

4) “Паланка промет“доо 

5) “BORA „DOO, цена:2.655.130 

Одбијене понуде: “BORA „DOO 



Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. Кланица Недељковић 2.264.900 80 90 20 100 

2. доо „Котленик промет“ 2.739.000 66,15 90 20 86,15 

3. “Žuna trade“ 2.838.750 63,83 90 20 83,83 

4. “Паланка промет“доо 3.588.000 50,49 90 20 70,49 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
Кланица 

Недељковић 2.264.900 80 90дана 20 100 

доо „Котленик промет“ 
2.739.000 80x2.264.900/2.739.000 

90 

дана 
20 86,15 

“Žuna trade“ 
2.838.750 80x2.264.900/2.838.750 

90 

дана 
20  83,83 

“Паланка промет“доо 
3.588.000 80x2.264.900/3.588.000 

90 

дана 
20x90/90 70,49 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

Кланица Недељковић, Шашинци. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 3. Понуђачу “ КЛАНИЦА НЕДЕЉКОВИЋ“, Шашинци. 

 

 

 

Партија 4.Јужно воће 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 1.953.043,00 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.700.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.870.000 динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 

Благовремено приспеле понуде: 

1)“Паланка промет“ доо 



2)“Аерофрути“ доо 

3)DOO „Ila promet“ 

Одбијене понуде:нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. „Аерофрути“ доо 1.700.000 80 45 10 90 

2. DOO „Ila promet“ 2.048.500 66,39 90 20 86,39 

3. 

 

“Паланка промет“ доо 

 
2.574.000 

 

     52.83 

 

       90 

 

        20 

 

     72,83 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 

„Аерофрути“ доо 1.700.000 80 45дана 20x45/90 90 

DOO „Ila promet“ 
2.048.500 80x1.700.000/2.048.500 

90 

дана 
20x90/90 86,39 

“Паланка промет“ доо 

 
2.574.000 

 

80x1.700.000/2.574.000 

 

    90 

  дана 

  20х90/90 

 

    72,83 

 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

„Аерофрути“ доо из Севојна. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 4. понуђачу „АЕРОФРУТИ“ ДОО из Севојна . 

 

 

 

Партија 5.Воће свеже 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 1.300.173,00 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.012.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.113.420 динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 



Благовремено приспеле понуде: 

1)“Паланка промет“ доо 

2)“Аерофрути“ доо 

3)DOO „Ila promet“ 

Одбијене понуде 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. DOO „Ila promet“ 1.012.000 80 90 20 100 

2. 
“Паланка промет“ доо 

 
1.463.900 

 
55,3 90 20 75,3 

3. “Аерофрути“ доо 1.447.000 

 

      55,95 

 

        45 

 

        10 

 

     65,95 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 

DOO „Ila promet“ 1.012.000 80 90дана 20 100 
“Паланка промет“ доо 1.463.900 

 
80x1.012.000/1.463.900 

90 

дана 
20x90/90 75,3 

“Аерофрути“ доо 1.447.000 

 

80х1.012.000/1.447.000    45 

дана 

20х45/90   65,95 

 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

Д.О.О“Ила промет“, Чачак. 

 

 Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 5. понуђачу ДОО „ИЛА ПРОМЕТ“ из Чачка . 

 

 

 

 

Партија 6.Риба и рибљи производи 

 



 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 2.295.415,00 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 2.556.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 2.833.300 динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) „EURO GRAND“DOO 

2) “Паланка промет“ доо 

3) “BORA „DOO,цена:2.538.850 

Одбијене понуде“BORA „DOO 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. „EURO GRAND“DOO 2.556.000 80 90 20 100 

2. “Паланка промет“ доо 2.963.000 69 90 20 89 

 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
„EURO 

GRAND“DOO 
2.556.000 80 90дана 20 100 

“Паланка промет“ 

доо 2.963.000 80x2.556.000/2.963.000 
90 

дана 
20 89 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

„EURO GRAND“ из Ужица. 

 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 6. понуђачу „EURO GRAND“ из Ужица. 

 

 

 

Партија 7.Млеко и млечни производи 



 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 5.361.382 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 4.688.700динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 5.396.660 динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) „Млекара Моравица“ ДОО 

2) PK „ZLATIBOR“DOO 

3) “Паланка промет“ доо 

Одбијене понуде :нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. 
„Млекара Моравица“ 
ДОО 

4.688.700 76.49 90 20 96,49 

2. PK „ZLATIBOR“DOO  4.483.502 80 45 10 90 

3. “Паланка промет“ доо 7.743.000    46.32       90       20    66,32 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
„Млекара 

Моравица“ ДОО 4.688.700 80x4.483.502/4.688.700 
90 

дана 
20 96,49 

PK „ZLATIBOR“DOO 
4.483.502 80 

45 

дана 
10 90 

“Паланка промет“ доо 7.743.000 80х4.483.502/7.743.000 90дана      20   66,32 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

„Млекара Моравица“ДОО из Ариља. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 7. понуђачу „МЛЕКАРА МОРАВИЦА“ДОО из Ариља. 

 

 

 

Партија 8. Поврће свеже  



 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 4.409.750 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 3.509.300; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 3.860.230 динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 

Благовремено приспеле понуде: 

1)“Паланка промет“ доо 

2)“Аерофрути“ доо 

3)DOO „Ila promet“ 

Одбијене понуде:нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. DOO „Ila promet“ 3.509.300 80 90 20 100 

2.  “Аерофрути“ доо 3.639.600 77,13 45 10 87,13 

3. 

 

“Паланка промет“ доо 

 
5.589.000 

 

    50,23 

 

       90 

 

       20 

 

     70,23 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 

DOO „Ila promet“ 
3.509.300 80 

90 

дана 
20 100 

“Аерофрути“ доо 
3.639.600 80x3.509.300/3.639.600 

45 

дана 
20х45/90 87,13 

“Паланка промет“ доо 

 
5.589.000 

 

80х3.509.300/5.589.000 

 

   90     

дана 

20х90/90 

 

   70,23 

 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу. 

DOO „Ila promet“ из Чачка. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 8. Понуђачу DOO „ILA PROMET“ из Чачка. 

 

 



Партија 9.Хлеб и пецива 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а: 505.204динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 516.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 567.600 динара 

Укупан број приспелих понуда: једна. 

Благовремено приспеле понуде: 

1) ПП „СРЕТЕН ГУДУРИЋ“ АД 

Одбијене понуде:нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. 
ПП СРЕТЕН 

ГУДУРИЋ АД 
516.000 80 45 20 100 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
ПП СРЕТЕН 

ГУДУРИЋ АД 
516.000 80 45дана 20 100 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

ПП „СРЕТЕН ГУДУРИЋ“ АД из Ужица. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 9. Понуђачу ПП „СРЕТЕН ГУДУРИЋ“ АД из Ужица. 

 

 

 

Партија 10.Индустријски и прехрамбени производи и зачини 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а:3.026.799 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 3.104.200 динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 3.554.490 динара 

Укупан број приспелих понуда: две. 

1) ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ 



2) “BORA „DOO, цена:3.056.238 

Одбијене понуде: “BORA „DOO 

Благовремено приспеле понуде:две 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ 3.104.200 80 90 20 100 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
ДОО“ИЛА 

ПРОМЕТ“ 
3.104.200 80 90дана 20 100 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“  из Чачка. 

 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 10. понуђачу ДОО„ИЛА ПРОМЕТ“ из Чачка. 

 

 

Партија 11.Поврће и воће смрзнуто 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а:502.100 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 588.000динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 646.800 динара 

Укупан број приспелих понуда: две. 

Благовремено приспеле понуде:две 

1) „EURO GRAND“DOO 

2) “BORA „DOO, цена:419.900 

Одбијене понуде: “BORA „DOO 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 



 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. „Еuro grand“ DOO 588.000 80 90 20 100 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
„Еuro grand“ DOO 588.000 80 90дана 20 100 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу 

„ЕURO GRAND“ DOO из Ужица. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 11. понуђачу „EURO GRAND“ из Ужица. 

 

 

 

Партија 12.Поврће и воће конзервисано 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а:620.300 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а:597.600 динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 717.120динара 

Укупан број приспелих понуда: две. 

Благовремено приспеле понуде:две 

           1) „EURO GRAND“DOO 

2) “BORA „DOO, цена:1.626.300 

Одбијене понуде: “BORA „DOO 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. „EURO GRAND“DOO 597.600 80 90 20 100 

 



Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 

                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
„EURO GRAND“DOO 597.600 80 90дана 20 100 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу   

„EURO GRAND“DOO из Ужица. 

 

 Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 12. понуђачу „EURO GRAND“ из Ужица. 

 

 

 

Партија 13. Јаја 

 

 

- процењена вредност партије без ПДВ-а:1.394.000 динара; 

- вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.329.400динара; 

вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 1.462.340динара 

Укупан број приспелих понуда: три. 

Благовремено приспеле понуде:три 

1) ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ 

2) “Micros union“ 

3)“Паланка промет“ доо 

Одбијене понуде:нема 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

Ранг листа понуђача: 

 

Р/Б Назив понуђача 

Јединичн

а цена 

(дин. без 

пдв-а) 

Бодови  
Услови 

плаћања 
Бодови 

Укупно 

бодова 

1. ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ 1.329.400 80 90 20 100 

2. 
“Micros union“ 
 

1.356.600 78,39 90 20 98,39 

h 

  3. 

“Паланка промет“ доо 
 

1.853.300 

 

       57,38 

 

     90 

 

      20 

 

    77,38 

 

 

Начин примене методологије доделе бодова: 

Елементи критеријума: - понуђена цена ...........................80 бодова 



                                         - услови плаћања..........................20 бодова 

 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Е л е м е н т   к р и т е р и ј у м а 

Ц е н а Услови плаћања 
Укупно 

бодова 
ДОО“ИЛА 

ПРОМЕТ“ 
1.329.400 80 90дана 20 100 

“Micros union“ 
 

1.356.300 80х1.329.400/1.356.300 90дана 20x90/90 98,39 

“Паланка промет“ 

доо 
 

1.853.300 

 

 

80х1.329.400/1.853.300 

 

90 

дана 

 

20х90/90 

 

   77,38 

 

 

 Назив понуђача коме се додељује уговор: 

     Након стручне оцене понуда, Комисија предлаже да се уговор додели понуђачу “ 

ДОО“ИЛА ПРОМЕТ“ из Чачка. 

 

Директор Наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору 

најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели 

уговора, за партију 13. понуђачуДОО „ИЛА ПРОМЕТ“ из Чачка. 

 

 

 

 

 
 

   Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               В.Д. ДИРЕКТОРА 

                                                                              ______________________ 

                                                                                                               (др Жељко Стакић) 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 


