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Број: 289/2019-8 
Датум:08.08.2019. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС“ број 14/2015 и 68/2015), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:  
 
 
 

О Д Л У К У  
 

о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке  
број 289/2019 - Храна за ресторане и ловачке куће за потребе ШГ 
„Београд“ - Београд,  за партије број 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11. и 12. 
 
 

           
 Уговори за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке број 289/2019 - 
Храна за ресторане и ловачке куће за ШГ „Београд“ - Београд додељују се понуђачима: 
 
Партија број 1. 
 
„BIG TRADE“ д.о.о. – Нови Сад, Јосифа Панчића 3, за понуду број 289/2019-5-6 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 1.622.222,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
Партија број 2. 
 
КЛАНИЦА, ПРЕРАДА МЕСА И ТРГОВИНА „НЕДЕЉКОВИЋ“ – Сремска Митровица, 
Шашинци, Змај Јовина 13, за понуду број 289/2019-5-2 од 25.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 808.204,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 3. 
 
„ГРАНИЦЕ“ д.о.о. – Младеновац, Николе Пашића 246, за понуду број 289/2019-5-9 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 822.218,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 4. 
 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-5-4 од 
25.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 259.420,00 динара без ПДВ-а. 

Јавно предузеће “СРБИЈАШУМЕ” – Београд 
Булевар Михајла Пупина 113 
Шумско газдинство “БЕОГРАД” – Београд 
Кнеза Милоша 55, Београд 
тел: 011/36-11-083, факс: 011/36-11-887, 
матични број: 07754183, шифра делатности: 02.10, 
ПИБ: 100002820, ТР: 160-314988-86 код Банке Интезе 
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Партија број 5. 
 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-5-4 од 
25.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 403.980,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 6. 
 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-5-4 од 
25.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 1.197.785,50 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 7. 
 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, понуда број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 583.976,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 8. 
 
ЗЗ „ПОВРТАР“ – Београд, Корнатска 6, за понуду број 289/2019-5-8 од 26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 575.047,50 динара без ПДВ-а. 
Проценат умањења/увећања цена: +15%. 

 

Партија број 9. 
 
„ФРИКОМ“ д.о.о. – Београд, Падинска Скела, Зрењанински пут бб, за понуду број 289/2019-
5-3 од 25.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 504.678,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 10. 
 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, понуда број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 1.022.949,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија број 11. 
 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, понуда број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 892.803,00 динара без ПДВ-а. 
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Партија број 12. 
 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, понуда број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г. 
 
Вредност уговора: 710.935,00 динара без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац – Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, шумско 
газдинство „Београд“, Кнеза Милоша 55, Београд, је сходно Закону о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС” бр. 124/2012), Одлуком вршиоца дужности директора ЈП 
“Србијашуме” број 289/2019 од 21.06.2019.г., покренуо отворени поступак јавнe набавкe 
добара број 289/2019 - Храна за ресторане и ловачке куће за потребе ШГ „Београд“ - 
Београд. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.06.2019.г. и на порталу 
службених гласила РС и база прописа. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 10 (десет) 
понуда. Након спроведеног отварања понуда (Записник о отварању понуда број 289/2019-6 
од 26.07.2019.г.), Комисија за јавну набавку, формирана Решењем вршиоца дужности 
директора ЈП “Србијашуме”, број 289/2019-1 од 21.06.2019.г., у саставу: 

Ред. Бр. Састав Име и презиме 

1 Председник Дарко Дамјановић, маст.мен. 

2 Члан Ђуро Качавенда, ВКВ угоститељске струке 

3 Члан Драган Самарџић, дипл.правник 

је извршила стручну оцену понуда (Извештај о стручној оцени понуда брoj 289/2019-7 од 
30.07.2019. године) и констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 
 
Добра 

X 

 
Услуге 

  

 
Радови 

 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 
Редни број јавне набавке 289/2019 

Предмет јавне набавке 
Храна за ресторане и ловачке куће за ШГ 
„Београд“ - Београд 

Редни број из Плана јавних набавки 1.1.14. 
Група из финансијског плана инвестиција и 
трошкова 

732. 

Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а  

9.404.218,00 
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Напомена: Уговор се закључује до нивоа процењене вредности јавне набавке. 

 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1. 
 

3) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Свеже месо 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

1.622.222,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 1. 

1.622.222,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 1. 

1.796.123,20 

 

4) Број поднетих понуда: 4 (четири) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
КЛАНИЦА, ПРЕРАДА МЕСА И ТРГОВИНА 
„НЕДЕЉКОВИЋ“ – Сремска Митровица, Шашинци, 
Змај Јовина 13  

289/2019-5-2 
25.07.2019.г.  

у 08:35 ч 

2 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – Смедеревска 
Паланка, Змај Јовина 14 

289/2019-5-5 
26.07.2019.г.  

у 07:48 ч 

3 „BIG TRADE“ д.о.о. – Нови Сад, Јосифа Панчића 3 289/2019-5-6 
26.07.2019.г.  

у 08:22 ч 

4 СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ – Суботиште, Радна зона 1 289/2019-5-7 
26.07.2019.г.  

у 08:45 ч 

  
 
 Неблаговремених понуда није било. 
 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 

без ПДВ-а 
(динара) 

1 

КЛАНИЦА, ПРЕРАДА МЕСА 
И ТРГОВИНА 
„НЕДЕЉКОВИЋ“ – Сремска 
Митровица, Шашинци, Змај 
Јовина 13  

Понуђач је доставио неприхватљиву 
понуду зато што није доказао да 
испуњава додатни услов за учешће у 
поступку јавне набавке, сходно  члану 
76. ЗЈН., да располаже неопходним 
пословним  капацитетом, односно да је у 
претходне три године (2016., 2017. и 
2018.) испоручивао добра која су 
предмет јавне набавке. Наиме, понуђач 
је доставио потврду купца да је 
испоручивао свињско и јунеће свеже 
месо, али није доставио доказ да је 
испоручивао и остале групе производа, 
пилеће и јагњеће свеже месо, из 
предметне партије. 

1.230.455,00 
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Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 

без ПДВ-а 
(динара) 

2 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – 
Смедеревска Паланка, Змај 
Јовина 14 

Понуђач је доставио неприхватљиву  
понуду зато што картон депонованих 
потписа није оверен од стране пословне 
банке понуђача на дан регистрације 
менице или после регистрације менице. 

1.337.740,00 

3 
СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ – 
Суботиште, Радна зона 1 

Понуђач је доставио неприхватљиву  
понуду зато што картон депонованих 
потписа није оверен од стране пословне 
банке понуђача на дан регистрације 
менице или после регистрације менице. 

1.415.074,00 

 

6) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

7) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                               
Понуђач 

Спецификација 

КЛАНИЦА 
„НЕДЕЉКОВИЋ“ 

– Шашинци 

„ПАЛАНКА 
ПРОМЕТ“ 

д.о.о. – 
Смедеревска 

Паланка 

„BIG 
TRADE“ 
д.о.о. – 

Нови Сад 

СЗТР 
„ЂУРЂЕВИЋ“ 
– Суботиште 

  1 2 3 4 

 Партија 1.     
1 Понуђач наступа самостално самостално самостално самостално 

2 

Понуђена цена - 
вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

1.230.455,00 1.337.740,00 1.239.922,00 1.415.074,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„BIG TRADE“ д.о.о. – Нови Сад 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
1.239.922,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 



Страна 6 од 23 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 1., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 1. додели понуђачу: 

„BIG TRADE“ д.о.о. – Нови Сад, Јосифа Панчића 3, за понуду број 289/2019-5-6 од 
26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 2. 

 

9) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Сувомеснати производи 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

808.204,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 2. 

808.204,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 2. 

969.844,80 

 

10) Број поднетих понуда: 4 (четири) 

 

Благовремене понуде: 
 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
КЛАНИЦА, ПРЕРАДА МЕСА И ТРГОВИНА 
„НЕДЕЉКОВИЋ“ – Сремска Митровица, Шашинци, 
Змај Јовина 13  

289/2019-5-2 
25.07.2019.г.  

у 08:35 ч 

2 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – Смедеревска 
Паланка, Змај Јовина 14 

289/2019-5-5 
26.07.2019.г.  

у 07:48 ч 

3 „BIG TRADE“ д.о.о. – Нови Сад, Јосифа Панчића 3 289/2019-5-6 
26.07.2019.г.  

у 08:22 ч 

4 СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ – Суботиште, Радна зона 1 289/2019-5-7 
26.07.2019.г.  

у 08:45 ч 

  
  

Неблаговремених понуда није било. 
 
 
 
 

 X 
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11) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 

без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – 
Смедеревска Паланка, Змај 
Јовина 14 

Понуђач је доставио неприхватљиву  
понуду зато што картон депонованих 
потписа није оверен од стране пословне 
банке понуђача на дан регистрације 
менице или после регистрације менице. 

798.290,00 

2 
СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ – 
Суботиште, Радна зона 1 

Понуђач је доставио неприхватљиву  
понуду зато што картон депонованих 
потписа није оверен од стране пословне 
банке понуђача на дан регистрације 
менице или после регистрације менице. 

665.374,00 

 

12) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

13) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 

р. 
б. 

                               
Понуђач 

Спецификација 

КЛАНИЦА 
„НЕДЕЉКОВИЋ“ 

– Шашинци 

„ПАЛАНКА 
ПРОМЕТ“ 

д.о.о. – 
Смедеревска 

Паланка 

„BIG 
TRADE“ 
д.о.о. – 

Нови Сад 

СЗТР 
„ЂУРЂЕВИЋ“ 
– Суботиште 

  1 2 3 4 
 Партија 2.     

1 Понуђач наступа самостално самостално самостално самостално 

2 

Понуђена цена - 
вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

515.740,00 798.290,00 604.650,00 665.374,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. 
б. 

Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

КПМТ „НЕДЕЉКОВИЋ“ 
– Сремска Митровица, 

Шашинци 

„BIG TRADE“ д.о.о. – 
Нови Сад 

1 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а (динара) 
515.740,00 604.650,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 2 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 2., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

14) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 2. додели понуђачу: 

КЛАНИЦА, ПРЕРАДА МЕСА И ТРГОВИНА „НЕДЕЉКОВИЋ“ – Сремска Митровица, 
Шашинци, Змај Јовина 13, за понуду број 289/2019-5-2 од 25.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 3. 

 

15) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Млеко и млечне прерађевине 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

822.218,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 3. 

822.218,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 3. 

972.256,80 

 

16) Број поднетих понуда: 2 (две) 

 

Благовремене понуде: 
 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – Смедеревска 
Паланка, Змај Јовина 14 

289/2019-5-5 
26.07.2019.г.  

у 07:48 ч 

2 
„ГРАНИЦЕ“ д.о.о. – Младеновац, Николе Пашића 
246 

289/2019-5-9 
26.07.2019.г.  

у 09:16 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

 X 
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17) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и цена: 

 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  Разлози за одбијање понуде 
Понуђена цена 

без ПДВ-а 
(динара) 

1 
„ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о. – 
Смедеревска Паланка, Змај 
Јовина 14 

Понуђач је доставио неприхватљиву  
понуду зато што картон депонованих 
потписа није оверен од стране пословне 
банке понуђача на дан регистрације 
менице или после регистрације менице. 

666.394,00 

 

18) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

19) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. 
б. 

                               Понуђач 
Спецификација 

„ПАЛАНКА 
ПРОМЕТ“ д.о.о. – 

Смедеревска 
Паланка 

„ГРАНИЦЕ“ д.о.о. – 
Младеновац 

  1 2 

 Партија 3.   
1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије 

без ПДВ-а  
(динара) 

666.394,00 591.415,60 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„ГРАНИЦЕ“ д.о.о. – Младеновац 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
591.415,60 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 3., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 
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20) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 3. додели понуђачу: 

„ГРАНИЦЕ“ д.о.о. – Младеновац, Николе Пашића 246, за понуду број 289/2019-5-9 од 
26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 4. 

 

21) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Брашно, тестенине, шећер и житарице 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

259.420,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 4. 

259.420,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 4. 

288.247,50 

 

22) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана 
Распоповића 12 

289/2019-5-4 
25.07.2019.г.  

у 14:14 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

23) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

24) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 X 
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р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 

Београд 

  1 

 Партија 4.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
189.695,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
189.695,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 4., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

25) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 4. додели понуђачу: 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-
5-4 од 25.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 5. 

 

26) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Јаја и масноће 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

403.980,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 5. 

403.980,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 5. 

453.818,90 

 

27) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

 
 
 

 X 
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Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана 
Распоповића 12 

289/2019-5-4 
25.07.2019.г.  

у 14:14 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

28) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

29) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 

Београд 

  1 

 Партија 5.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
326.554,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
326.554,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 5., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

30) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 5. додели понуђачу: 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-
5-4 од 25.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                     X 
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ПАРТИЈА БРОЈ 6. 

 

31) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Колонијална роба и конзервисане намирнице 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 6. 

1.197.785,50 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 6. 

1.197.785,50 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 6. 

1.415.698,10 

 

32) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана 
Распоповића 12 

289/2019-5-4 
25.07.2019.г.  

у 14:14 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

33) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

34) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 

Београд 

  1 

 Партија 6.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
878.714,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
878.714,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 6., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

35) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 6. додели понуђачу: 

„АВАЛА МЕРКУР“ д.о.о. – Београд, Милана Распоповића 12, за понуду број 289/2019-
5-4 од 25.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 7. 

 

36) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Кафа 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 7. 

583.976,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 7. 

583.976,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 7. 

700.771,20 

 

37) Број поднетих понуда: 2 (две) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„STRAUSS ADRIATIC“ д.о.о. – Шимановци, 
Милоша Обилића 41 

289/2019-5-1 
22.07.2019.г.  

у 13:45 ч 

2 „ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5 289/2019-5-10 
26.07.2019.г.  

у 09:17 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

38) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

 X 
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39) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 

р. 
б. 

                               Понуђач 
Спецификација 

„STRAUSS 
ADRIATIC“ д.о.о. – 

Шимановци 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

  1 2 

 Партија 7.   
1 Понуђач наступа самостално самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а  
(динара) 

447.360,00 441.720,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

 

р. 
б. 

Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„STRAUSS ADRIATIC“ 
д.о.о. – Шимановци 

„ТИМ 99“ д.о.о. – 
Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а (динара) 
447.360,00 441.720,00 

  РАНГ ЛИСТА 2 1 

 
 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 7., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

40) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 7. додели понуђачу: 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, за понуду број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 X 
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ПАРТИЈА БРОЈ 8. 

 

41) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Свеже воће и поврће 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 8. 

575.047,50 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 8. 

575.047,50 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 8. 

632.552,25 

 

42) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 ЗЗ „ПОВРТАР“ – Београд, Корнатска 6 289/2019-5-8 
26.07.2019.г.  

у 09:14 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 
 

43) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

44) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

 

 
Економски најповољнија понуда 

X 

  

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи: 

1. Понуђена цена ................................................................... 0 - 70 пондера 

2. Проценат умањења/увећања цена  ................................... 0 - 30 пондера 

  УКУПНО ....................................................................................... 0 – 100 пондера 

Методологија за доделу пондера: 

 

1. Понуђена цена: …………….............…………………….…..…. 0 -  70 пондера 

Понуђена цена је вредност добара у оквиру једне партије, без урачунатог пореза на 
додату вредност, f-co магацин наручиоца. 

 

- максималан број пондера добија понуда  

са најнижом понуђеном ценом ….................................……………........… 70 пондера 
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- понуђене цене осталих понуда се пондеришу формулом: 

најнижа понуђена цена  х  максималан број пондера 
понуђена цена 

2. Проценат умањења/увећања цена       ……………….….…….. 0 - 30 пондера 

Проценат умањења/увећања цена представља износ процента за који ће званично 
објављене доминантне цене свежег воћа и поврћа на Кванташкој пијаци у Београду са 
сајта Министарства пољопривреде – Систем тржишних информација пољопривреде 
Србије у периоду испоруке након истека 60 (шездесет) дана од дана закључења 
уговора бити умањене/увећане. Опсег је од -15% до +15%. 30 пондера добија понуђач 
који понуди максимално умањење (-15%) и тако редом (29 пондера = -14% или нпр. 18 
пондера = -3%, 4 пондера = +11%), тако да предметни елемент критеријума носи 0 
пондера за понуду понуђача која представља максимално увећање (+15%). 

 

Понуђачи су понудили следеће услове: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
ЗЗ „ПОВРТАР“ – Београд 

  1 

 Партија 8.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
574.815,00 

3 Проценат умањења/увећања цена +15% 
 

У наредној табели дат је преглед оствареног броја пондера понуђача који су 
доставили прихватљиве понуде. 

р. 
б. 

Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

ЗЗ „ПОВРТАР“ – Београд 

  пондери 

1 
Понуђена цена - вредност партије без 

ПДВ-а (динара) 
574.815,00 70,00 

2 Проценат умањења/увећања цена +15% 0,00 

  УКУПНО ПОНДЕРИ   70,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са оствареним укупним бројем пондера, комисија за јавну набавку је 
извршила рангирање понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију 
број 8., понуда која се налази на првом месту ранг листе. 
 

45) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 8. додели понуђачу: 

ЗЗ „ПОВРТАР“ – Београд, Корнатска 6, за понуду број 289/2019-5-8 од 26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 X 
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ПАРТИЈА БРОЈ 9. 

 

46) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Смрзнуте намирнице 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 9. 

504.678,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 9. 

504.678,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 9. 

586755,6 

 

47) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 
„ФРИКОМ“ д.о.о. – Београд, Падинска Скела, 
Зрењанински пут бб 

289/2019-5-3 
25.07.2019.г.  

у 13:28 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

48) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

49) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

 

Понуђачи су понудили следеће: 

 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„ФРИКОМ“ д.о.о. – 

Београд, Падинска Скела 

  1 

 Партија 9.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
425.212,00 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 
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р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„ФРИКОМ“ д.о.о. – Београд, 
Падинска Скела 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
425.212,00 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 9., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

50) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 9. додели понуђачу: 

„ФРИКОМ“ д.о.о. – Београд, Падинска Скела, Зрењанински пут бб, за понуду број 
289/2019-5-3 од 25.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

ПАРТИЈА БРОЈ 10. 

51) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Жестока пића 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 10. 

1.022.949,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 10. 

1.022.949,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 10. 

1.227.538,80 

 

52) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5 289/2019-5-10 
26.07.2019.г.  

у 09:17 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

53) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

54) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

 X 
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 Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

  1 

 Партија 10.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
944.356,09 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
944.356,09 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 10., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

55) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 10. додели понуђачу: 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, за понуду број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

ПАРТИЈА БРОЈ 11. 

56) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Вина и пива 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 11. 

892.803,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 11. 

892.803,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 11. 

1.071.363,60 

57) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5 289/2019-5-10 
26.07.2019.г.  

у 09:17 ч 

 X 
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 Неблаговремених понуда није било. 
 

58) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

59) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

  1 

 Партија 11.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
697.112,72 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
697.112,72 

  РАНГ ЛИСТА 1 

 

У складу са понуђеним ценама, Комисија за јавну набавку је извршила рангирање 
понуда/понуђача и констатује да је најповољнија понуда за партију број 11., понуда која се 
налази на првом месту ранг листе. 

 

60) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија за јавну набавку, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију број 11. додели понуђачу: 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5, за понуду број 289/2019-5-10 од 
26.07.2019.г.  

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
ДА                                      НЕ                    

 

 

 

 X 
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ПАРТИЈА БРОЈ 12. 

61) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке Безалкохолна пића 
Процењена вредност јавне набавке у 
динарима без ПДВ-а за партију број 12. 

710.935,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима без ПДВ-а за партију број 12. 

710.935,00 

Вредност уговора о јавној набавци у 
динарима са ПДВ-ом за партију број 12. 

853.122,00 

 

62) Број поднетих понуда: 1 (једна) 

Благовремене понуде: 

Р. 
бр. 

Назив понуђача  
Број под којим је 
понуда заведена 

Датум и час 
пријема 

1 „ТИМ 99“ д.о.о. – Београд, Милорада Јовановића 5 289/2019-5-10 
26.07.2019.г.  

у 09:17 ч 

  
 Неблаговремених понуда није било. 

63) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 
образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

64) Критеријум за оцењивање понуда је: 

 
 
Најнижа понуђена цена 

X 

 
Економски најповољнија понуда 

 

  

Рангирање понуда је извршено на основу износа понуђeних цена, тако да прво место 
на ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. 

Понуђачи су понудили следеће: 

р. б. 
                               Понуђач 

Спецификација 
„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

  1 

 Партија 12.  
1 Понуђач наступа самостално 

2 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а  

(динара) 
552.771,36 

 

У наредној табели дат је преглед понуђених цена понуђача који су доставили 
прихватљиве понуде. 

р. б. Спецификација 

ПОНУЂАЧИ 

„ТИМ 99“ д.о.о. – Београд 

1 
Понуђена цена - вредност партије без ПДВ-а 

(динара) 
552.771,36 

  РАНГ ЛИСТА 1 




