
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 1/2013  

НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 
 
 

 Назив наручиоца: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 Адреса наручиоца: ул. Планинска бр. 1, 22000 Сремска Митровица 
 Интернет адреса: www.domucenika-sm.edu.rs 
 Врста наручиоца: Просвета 
 Врста предмета: добра 
 
 партија 1 - СВЕЖЕ СВИЊСКО МЕСО 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15113000 – свињско месо 
Уговорена вредност: 1.421.500,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 1.749.427,50 динара / најнижа 1.421.500,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 1.749.427,50 динара / најнижа 1.421.500,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Д.О.О -  Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
 партија 2 - СВЕЖЕ ЈУНЕЋЕ МЕСО 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15111100 – јунеће месо 
Уговорена вредност: 996.400,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 996.400,00 динара / најнижа 996.400,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 996.400,00 динара / најнижа 996.400,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Д.О.О - Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 3 - СВЕЖЕ ПИЛЕЋЕ МЕСО 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15112130 – пилеће месо 
Уговорена вредност: 601.200,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 613.700,00 динара / најнижа 601.200,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 613.700,00 динара / најнижа 601.200,00 динара  



Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Луки Комерц“ Д.О.О Пећинци,  
ул. Слободана Бајића  бр.12, матични број: 08213348, ПИБ: 101427058 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 4 – МЕСНИ ПРОИЗВОДИ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15130000 – месни производи 
Уговорена вредност: 1.442.571,00 динар без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 1.497.747,50 динара / најнижа 1.442.571,00 динар 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 1.497.747,50 динара / најнижа 1.442.571, 00 динар 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Луки Комерц“ Д.О.О Пећинци,  
ул. Слободана Бајића  бр.12, матични број: 08213348, ПИБ: 101427058 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 5 – ПРИПРЕМЉЕНА И КОНЗЕРВИСАНА РИБА 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15200000 – припремљена и конзервисана риба 
Уговорена вредност: 526.330,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 550.160,00 динара / најнижа 526.330,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 550.160,00 динара / најнижа 526.330,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 6 – БРАШНО, ХЛЕБ, ПЕЦИВА И ТЕСТЕНИНЕ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15810000 – хлебни производи,свежа пецива, и колачи 
15610000 – млинарски производи 
Уговорена вредност: 818.515,50 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 
Понуђена цена: највиша – 818.515,50 динара / најнижа 818.515,50 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 818,.515,50 динара / најнижа 818.515,50 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Митсидес Поинт“ Д.О.О - Сремска Митровица,  
ул. Драгиње Никшић  бр. бб, матични број: 08014540, ПИБ: 100790350 



 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 7 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15500000  – млеко и млечни производи  
Уговорена вредност: 1.035.379,70  динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 1.248.172,50 динара / најнижа 1.035.379,70 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 1.248.172,50 динара / најнижа 1.035.379,70 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
 партија 8 - ЈАЈА 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
03142500 – јаја 
Уговорена вредност: 225.000,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 235.800,00 динара / најнижа 225.000,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 235.800,00 динара / најнижа 225.000,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Луки Комерц“ Д.О.О Пећинци,  
ул. Слободана Бајића  бр.12, матични број: 08213348, ПИБ: 101427058 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 9 – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
03220000, 15300000 – поврће, воће и коштуњаво воће 
Уговорена вредност: 891.235,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 923.850,00 динара / најнижа 891.235,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 923.850,00 динара / најнижа 891.235,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу„Луки Комерц“ Д.О.О Пећинци,  
ул. Слободана Бајића  бр.12, матични број: 08213348, ПИБ: 101427058 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
 
 



партија 10 – РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15800000 – разни прехрамбени производи 
Уговорена вредност: 1.457.023,24  динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 1.464.524,60 динара / најнижа 1.457.023,24 донара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 1.464.524,60 динара / најнижа 1.457.023,24 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 11 – АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15980000 – алкохолна и безалкохолна пића 
Уговорена вредност: 762.259,90 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 783.995,00 динара / најнижа 762.259,90 донара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 783.995,00 динара / најнижа 762.259,90 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
партија 12 - РОШТИЉ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
42214110 – роштиљ 
Уговорена вредност: 964.000,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 3 
Понуђена цена: највиша – 1.566.490,00 динара / најнижа 964.000,00 донара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 1.232.500,00 динара / најнижа 964.000,00динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
 
 
 
 



партија 13 - ЈАГЊЕТИНА 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
15115100 – јагњетина 
Уговорена вредност: 412.500,00 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 
Понуђена цена: највиша – 457.500,00 динара / најнижа 412.500,00 донара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
            највиша – 457.500,00 динара / најнижа 412.500,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.01.2014. године 
Датум закључења уговора: 14.01.2014. године. 
Основни подаци о продавцу: „Мачак М&Д“ Сремска Митровица,  
ул. Паланка  бр. 95, матични број: 08596425, ПИБ: 100791553 
Период важења уговора: 31.12.2014. године. 
 
 
 
 
 


