
ПУ „Милка Диманић“ 
 12. бригаде 34 
Број: 212 

Датум: 07.04.2017. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.207 од 07.04.2017. директор ПУ „Милка 
Диманић“у Власотинцу, доноси:                                                                                                                                                                                                                                   

О Д Л У К У 
о додели уговора 

ПУ „Милка Диманић“, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 03/17, Уговор о јавној набавци 
добара - набавка намирница за припремање хране додељује: 

За партију 1 –Месо и прерађевине од меса, понуђачу „Мак Интернационал ДОО, Зетска бр. 2. 

18000 Ниш 

 За партију 2 – млеко и млечни производи, понуђачу „Млекара Гложане“ доо, Гложане ,  

Власотинце 

За партију 3 – хлеб и производи од брашна, понуђачу ДОН ДОН“ ДОО,Булевар Зорана 

Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд 

За партију 4 – свеже воће и поврће, понуђачу Јужна пруга“ доо, Чифлук Разгојнски, 

Печењевац 

За партију 5 – остале намирнице,  понуђачу  ДОО „Шар – Пром“, 29. новембра 49, Власотинце 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 02.03.2017. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 03/2017, за 
јавну набавку добара – намирнице за припремање хране. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 07.03.2017. године, објавио позив за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки,  и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе 
прописа. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 13 (тринаест)  понуда . 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 207 од 07.04.2017. године, Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 



1. Подаци о јавној набавци: 
Предмет јавне набавке: набавка добара – намирнице за припремање хране 
Редни број јавне набавке: 03/2017 
Износ планираних средстава за јавну набавку: 5.833.331,00 динара 
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за наведену набавку су 
предвиђена у финансијском плану нааручиоца на 426823 – намирнице за припремање хране  
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 5.833.331,00 динара: 
Партија 1 –   1.100.000,00 
Партија 2 -       750.000,00  
Партијс 3 -       633.331,00 
Партија 4 -    1.150.000,00 
Партија 5 -    2.200.000,00  
 
 
2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Партија бр 1-  Месо и прерађевине од меса 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

Д.О.О „Шар-Пром“, 29. Новембар 
49, 16210 Власотинце 

              182 03.04.2017. у 12,25 

 

Д.О.О. „МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 

Зетска 2, 18000 Ниш 

              199  06.04.2017.  у 9,45 

ПМТ „СБ ВАЛЧИЋ“, Марка 
Орешковића бб Власотинце 

              200 06.04.2017.у 9,50 

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

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

Д.О.О „Шар-Пром“, 29.новембар 
49, 16210 Власотинце      

 Не испуњава обавезне и додатне 
услове 

       885.917,10 

 
ПМТ „СБ ВАЛЧИЋ“, Марка 
Орешковића бб Власотинце 

Не испуњава обавезне и додатне 
услове 

989.413,00 

 

 

 



3. Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски 
најповољнија понуда): 

Р. бр. Елемент 
критеријума  Број пондера  

1. Понуђена 
цена  80 

2. 

Период у 
коме се 
цена неће 
мењати  

20 

 
1. Понуђена цена: 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума 

вреднује са 80 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80: 
a = најнижа понуђена цена  
б = понуђена цена из конкретне понуде 
2. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења 

уговора за сваку уговорену партију: 20 пондера 
Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати се по овом елементу 

критеријума вреднује са 20 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 
20: 

а = период у коме се цене неће мењати из конкретне понуде 
б = најдужи период у коме се цене неће мењати 

 
Критеријум „ најниже понуђена цена“ 
Понуђач Мак Интернационал ДОО, Зетска бр. 2, 18000 Ниш је понудио цену  914.600,00 
динара без пдв-а  и добио максималан број пондера 80. 
 
Критеријум „период у коме се цене неће мењати“ 
Понуђач Мак Интернационал ДОО, Зетска бр. 2. 18000 Ниш је понудио је период од 120 
дана у коме се цене неће мењати и добио 20 пондера 
Понуђач Мак Интернационал ДОО, Зетска бр. 2. 18000 Ниш је  укупно добио: 
                За цену =                                                    80 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати = 20 пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                     100 пондера 
 
 

4.Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

Мак Интернационал ДОО, Зетска бр. 2. 18000 Ниш 



5. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:   НЕ 

 
6. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):     914.600,00 динара 

    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.038.310,00 динара 
Одговорно лице наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Партија бр. 2 – Млеко и млечни производи 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

„ДОО Шар –Пром“ , 29. Новембар 
49, 16210 Власотинце  

                183 03.04.2017. у 12,25 

  „Млекара Гложане“ Гложане, 
Власотинце 

                 198 06.04.2017. у 8,55 

 

 
 

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

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

ДОО Шар –Пром“ , 29. Новембар 
49, 16210 Власотинце 

   Не испуњава обавезне и додатне 
услове               

        708.026,00 

 

3.  Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски 
најповољнија понуда): 

 

Р. бр. Елемент 
критеријума  Број пондера  

1. Понуђена 
цена  80 

2. 

Период у 
коме се 
цена неће 
мењати  

20 



 
 
 
 
 

1. Понуђена цена: 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума 

вреднује са 80 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80: 
a = најнижа понуђена цена  
б = понуђена цена из конкретне понуде 
2. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења 

уговора за сваку уговорену партију: 20 пондера 
Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати се по овом елементу 

критеријума вреднује са 20 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 
20: 

а = период у коме се цене неће мењати из конкретне понуде 
б = најдужи период у коме се цене неће мењати 

 
Критеријум „ најниже понуђена цена“ 
Понуђач „МЛЕКАРА ГЛОЖАНЕ “ДOO, Гложане, Власотинце је понудио цену 725.600,00 
динара без пдв-а  и добио максималан број пондера 80. 
 
Критеријум „период у коме се цене неће мењати“ 
Понуђач „МЛЕКАРА ГЛОЖАНЕ “ДOO, Гложане, Власотинце је понудио је период од 120 
данау коме се цене неће мењати и добио 20 пондера 
 
 
 
Понуђач  „МЛЕКАРА ГЛОЖАНЕ “ДOO, Гложане, Власотинце   је  укупно добио: 
 
                За цену =                                                    80 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати = 20 пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                 100 пондера 
 
 
 

5.Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

 „МЛЕКАРА ГЛОЖАНЕ “ДOO, Гложане, Власотинце  

6. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

7. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):   725.600,00 динара 

    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):  803.400,00 динара 
 



Одговорно лице наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 

2.а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Партија бр. 3 – Хлеб и производи од брашна 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

ДОО Шар –Пром“ , 29. Новембар 
49, 16210 Власотинце 

184 03.04.2017 у  12,25 

СПТУР „М&М Раставница“ Бољаре 201 06.04.2017. у 09,55 

ДОН ДОН ДОО,Булевар Зорана 
Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд  

204 06.04.2017 у 10,40 

 

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

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

ДОО Шар –Пром“ , 29. 
Новембар 49, 16210 Власотинце 

Не испуњава обавезне и 
додатне услове 

     518.205,00 

  

 
3)Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

  а) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума 
економски најповољније понуде): 

Р. бр. Елемент 
критеријума  Број пондера  

1. Понуђена 
цена  80 

2. 
Период у 
коме се 
цена неће 

20 



мењати  

 
 
 

1. Понуђена цена: 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума 

вреднује са 80 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80: 
a = најнижа понуђена цена  
б = понуђена цена из конкретне понуде 
2. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења 

уговора за сваку уговорену партију: 20 пондера 
Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати се по овом елементу 

критеријума вреднује са 20 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 
20: 

а = период у коме се цене неће мењати из конкретне понуде 
б = најдужи период у коме се цене неће мењати 

 
Критеријум „ најниже понуђена цена“ 
Понуђач  „ДОН ДОН“ ДОО, Булевар Зорана Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд је 
понудио цену 416.350,00 динара без пдв-а  и добио максималан  број пондера 80. 
Понуђач СПТУР „М&М Раставница“ Бољаре, Власотинце је понудио цену 452.047,00 
динара без пдв-а  и добио број пондера 73,68. 
      
      80х 416.350,00   = 73,68 
             452.047,00   
Критеријум „период у коме се цене неће мењати“ 
Понуђач СПТУР „М&М Раставница“ Бољаре, Власотинце је понудио период од 365 дана у 
коме се цене неће мењати и добио 20 пондера 
 
Понуђач  „ДОН ДОН“ ДОО,Булевар Зорана Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд је 
понудио период од 365 дана у коме се цене неће мењати и добио 20 пондера. 
 
         Понуђач  „ДОН ДОН“ ДОО,Булевар Зорана Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд је 
укупно добио: 
 
                За цену =                                                     80 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати =   20пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                     100 пондера 
 
 
Понуђач СПТУР „М&М Раставница“ Бољаре, Власотинце   је  укупно добио: 
 
                За цену =                                                   73,68 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати = 20 пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                  93,68 пондера 



 
 
 
 
 

4. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

„ДОН ДОН“ ДОО,Булевар Зорана Ђинђића 144 б, 11070 Нови Београд 

5. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

 
6. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  416.350,00 динара 

    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 457.999,00 динара 
 

 
Одговорно лице наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

2) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

Партија бр. 4 – Свеже воће и поврће 
 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

ДОО„Шар - Пром“, 29 Новембар 49  
Власотинце 

185 03.04.2017. у 12,25 

ТП „Фрагарија“ Трг ослобођења 6, 
Власотинце 

195 05.04.2017.у 12,30 

„Јужна пруга“ доо, Чифлук 
Разгојнски, Печењевац 

202 06.04.2017. у 10,20 

ТР „Happy trio“,Душанова 25, 
Власотинце 

203 06.04.2017. у 10,35 

 

 

 



 

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

 

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

 

Разлози одбијања понуде 

 

Понуђена цена 

ДОО„Шар - Пром“, 29 Новембар 49  
Власотинце 

Не испуњава обавезне и 
додатне услове 

835.597,55 

ТП „Фрагарија“ Трг ослобођења 6, 
Власотинце 

Не испуњава обавезне и 
додатне услове 

968.000,00 

ТР „Happy trio“,Душанова 25, 
Власотинце 

Не испуњава обавезне и 
додатне услове 

949.750,00 

 

3.Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

  а) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума 
економски најповољније понуде): 

Р. бр. Елемент 
критеријума  Број пондера  

1. Понуђена 
цена  80 

2. 

Период у 
коме се 
цена неће 
мењати  

20 

 
 
 

1. Понуђена цена: 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума 

вреднује са 80 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80: 
a = најнижа понуђена цена  
б = понуђена цена из конкретне понуде 
2. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења 

уговора за сваку уговорену партију: 20 пондера 



Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати се по овом елементу 
критеријума вреднује са 20 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 
20: 

а = период у коме се цене неће мењати из конкретне понуде 
б = најдужи период у коме се цене неће мењати 

 
Критеријум „ најниже понуђена цена“ 
 
Понуђач „Јужна пруга“ доо, Чифлук Разгојнски, Печењевац је понудио цену  888.500,00 
динара без пдв-а  и добио максималан број пондера 80. 
 
 
Критеријум „период у коме се цене неће мењати“ 
 
Понуђач  „Јужна пруга“ доо, Чифлук Разгојнски, Печењевац је понудио период од 90  дана 
у коме се цене неће мењати и добио 20 пондера. 
 
Понуђач „Јужна пруга“ доо, Чифлук Разгојнски, Печењевац је укупно добио: 
 
                За цену =                                                    80 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати =  20     пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                    100 пондера 
 
 
 
 

4Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:  

„Јужна пруга“ доо, Чифлук Разгојнски, Печењевац 

5. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

6. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  888.500,00 динара 

    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 977.350,00 динара 

 

 
Одговорно лице наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 

 

2) Основни подаци о понуђачима и понудама: 



Партија бр. 5- Остале намирнце 

 

Назив/име понуђача Број под којим је понуда 
заведена 

Датум и час пријема 
понуде 

ДОО„Шар - Пром“ Власотинце                186 06.04.2017. у 12,25 
 

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

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

                        /                                    /              /      
 

3)Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума економски 
најповољнија понуда) 

Р. бр. Елемент 
критеријума  Број пондера  

1. Понуђена 
цена  80 

2. 

Период у 
коме се 
цена неће 
мењати  

20 

 
 
 

1. Понуђена цена: 80 пондера 
Понуда са најнижом понуђеном ценом се по овом елементу критеријума 

вреднује са 80 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 80: 
a = најнижа понуђена цена  
б = понуђена цена из конкретне понуде 
2. Период у коме се цене неће мењати, рачунајући од дана закључења 

уговора за сваку уговорену партију: 20 пондера 
Понуда са најдужим периодом у коме се цене неће мењати се по овом елементу 

критеријума вреднује са 20 пондера, а остале понуде се вреднују по формули: а/б x 
20: 

а = период у коме се цене неће мењати из конкретне понуде 
б = најдужи период у коме се цене неће мењати 

 



Критеријум „ најниже понуђена цена“ 
 
Понуђач ДОО „Шар - Пром“, 29. новембар 49,  Власотинце је понудио цену 2.190.100,20 
динара без пдв-а  и добио  80 пондера. 
Критеријум „период у коме се цене неће мењати“ 
Понуђач ДОО „Шар - Пром“, 29 новембар 49,  Власотинце је понудио пеиод од 45 дана   у 
коме се цене неће мењати и добио 20 пондера. 
    
 
Понуђач  доо„Шар - Пром “, 29. новембар,  Власотинце је  укупно добио: 
 
                За цену =                                                    80 пондера 
                за период у коме се цене неће мењати = 20 пондера   
______________________________________________________ 
                                                                                     100 пондера 
 

4. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

 ДОО „Шар - Пром “ 29. новембра 36, Власотинце 

5. Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

 
6. Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  2.190,100,00 динара 

    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 2.538.316,50 динара 
 
Одговорно лице наручиоца  је прихватило предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, и донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана објављивања 
 на Порталу јавних набавки и интернет  
страници наручиоца. 

          Директор  
      Снежана Филиповић 

 
                                                                                                                       _____________________ 
Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки и  
интернет страници установе 
- за документацију 

 
 


