
   

 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНОП 1.1.6/2020-НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ, обликоване по партијама 
 
        1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: ПУ „Ната Вељковић“, ул.Босанска 21, 
Крушевац, www.nataveljkovic.edu.rs 
2. Врста наручиоца: предшколска установа 
3. Предмет набавке: отворени поступак набавке добара: намирнице и прехрамбени 
производи,   шифрa  из Општег речника набавки:  15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни 
производи 
 
Партија бр.1: Свеже месо 
 
1.  Уговорена вредност: 3.728.300,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена: 4.605.200,00дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 3.728.300,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 4.363.000,00 и 3.728.300,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 08.09.2020., уговор број 2776 
10. Основни подаци о добављачу:  „АГРОФАРМЕКС“ Крушевац, матични број: 21330302 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.2: Пилетина 
 
1.  Уговорена вредност: 1.889.550,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена: 2.189.550,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 1.889.550,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020., уговор број 2777 



10. Основни подаци о добављачу: „АС ТРГОВИНА“ Крушевац, матични број: 17610058 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.3: Месне прерађевине 
 
1.  Уговорена вредност: 1.793.510,00  без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 2 
4. Највиша понуђена цена: 1.849.295,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена1.793.510,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора:  17.08.2020 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020., уговор број 2774 
10. Основни подаци о добављачу: „АС ТРГОВИНА“ Крушевац, матични број: 17610058 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.4: Свежа јаја 
 
1.  Уговорена вредност: 825.440,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 1 
4. Највиша понуђена цена: 825.440,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена:   825.440,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 19.08.2020., уговор број: 2662 
10. Основни подаци о добављачу: „СРБОКОКА“ –Јагодина, матични број: 17532731 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.5: Мрзла риба 
 
1.  Уговорена вредност: 373.900,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена:410.328,48 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 373.900,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 373.900,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020., број уговора: 2775 
10. Основни подаци о добављачу: АС ТРГОВИНА“ Крушевац матични број: 17610058  
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.6: Млеко и млечни производи 
 
1.  Уговорена вредност: 5.719.725,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 



3.  Број примљених понуда: 2 
4. Највиша понуђена цена:5.719.725,00дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 5.038.612,00дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 04.09.2020., број уговора: 2904 
10. Основни подаци о добављачу: „ДИС ТОДОРОВИЋ“-Ражањ, матични број: 07841035 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.7: Сиреви 
 
1.  Уговорена вредност: 1.001.025,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 1 
4. Највиша понуђена цена: 1.141.250,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 1.001.025,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.073.500,00 и 1.001.025,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора:17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020. број уговора: 2766 
10. Основни подаци о добављачу: „АС ТРГОВИНА“ Крушевац матични број: 17610058 
 11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.8: Адитиви и смесе 
 
1.  Уговорена вредност: 617.260,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена: 725.185,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 617.260,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 617.260,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020 
9. Датум закључења уговора: 11.09.2019. број уговора: 2767 
10. Основни подаци о добављачу: „TZR&KATARINA“ ДОО- Младеновац, матични број: 
20842237 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.9: Брашно 
 
1.  Уговорена вредност: 722.330,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 2 
4. Највиша понуђена цена: 727.320,00  дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 722.330,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020 
9. Датум закључења уговора: 04.09.2020. број уговора: 2768 



10. Основни подаци о добављачу: „ИНТЕРКОМЕРЦ“ ДОО Рача крагујевачка, матични број: 
06563503 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.10: Свеже поврће –прва класа 
 
1.  Уговорена вредност: 2.283.895,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 5 
4. Највиша понуђена цена: 4.727.435,00дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 2.283.895,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.283.895,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020. број уговора: 2769 
10. Основни подаци о добављачу: „Z&M FARM“ ДОО-Крушевац, матични број: 21390135 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.11: Свеже воће –прва класа 
 
1.  Уговорена вредност: 719.775,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 6 
4. Највиша понуђена цена:1.602.500,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 719.775,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 830.490,00 и 719.775,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020. број уговора: 2770 
10. Основни подаци о добављачу: „Z&M FARM“ ДОО-Крушевац, матични број: 21390135 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.12: Јужно воће –прва класа 
 
1.  Уговорена вредност: 1.798.810,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 6 
4. Највиша понуђена цена: 2.660.930,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена:1.798.810,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.798.810,00  
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 28.08.2020, број уговора : 2771. 
10. Основни подаци о добављачу: „Z&M FARM“ ДОО-Крушевац, матични број: 21390135 
 11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
 
Партија бр.13 Мрзло воће и поврће 
 



1.  Уговорена вредност: 1.543.075,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена: 2.156.143,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена:  1.543.075,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:1.543.075,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 03.09.2020. број уговора:2772 
10. Основни подаци о добављачу: „ FRIKOM“ ДОО- Београд,  матични број: 07042728  
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.14: Конзервирано воће и поврће 
 
1.  Уговорена вредност: 231.176,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 2 
4. Највиша понуђена цена: 255.650,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена:  231.176,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  исте 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 04.09.2020. број уговора : 2773 
10. Основни подаци о добављачу: „ИНТЕРКОМЕРЦ“ ДОО Рача крагујевачка, матични број: 
06563503 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина  
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
Партија бр.15: Намирнице широке потрошње 
 
1.  Уговорена вредност: 7.202.198,00 без ПДВ-а 
2.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
3.  Број примљених понуда: 3 
4. Највиша понуђена цена: 7.879.340,00 дин без ПДВ-а 
5.  Најнижа понуђена цена: 7.202.198,00 дин без ПДВ-а 
6.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 7.202.198,00 
7. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.08.2020. 
9. Датум закључења уговора: 11.09.2020., број уговора: 2906 
10. Основни подаци о добављачу: „TZR&KATARINA“ ДОО- Младеновац, матични број: 
20842237 
11. Период важења уговора: 1 година или до реализације уговорених количина 
12. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 
 
 


