
 На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр 124/12, 

14/15 и 68/15)  и извештаја комисије о избору најповољнијих понуђача дел.број 95 од 

26.02.2016.године директор Предшколске установе „Сунце“доноси  следећe: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности број 01/2016 за набавку МЕСА 

И ПРЕРАЂЕВИНА ОД МЕСА понуђачу: СЗР „ТРИ  ПРАСЕТА“ улица 7. јула број 8 из 

Куршумлије редни број понуде 93 од 26.02.2016.године за партију 1.,2.,3. и 4..  

 

                                    О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу конкурса Предшколске установе „Сунце“ објављеном на порталу јавних 

набавки 18.02.2016.године,када је послато и понуђачима и то: 

1) СЗР „ТРИ ПРАСЕТА“ улица Ратка Павловића бр.151 у Прокупљу, 

2) “БИФТЕК“ улица Косовска бр.21 у Куршумлији, 

3 „МАК-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ улица Шумадијска бр.бб у Нишу. 

             На конкурсу се јавио понуђач СЗР„ТРИ ПРАСЕТА“ број  93 од 26.02.2016 године 

и то са вредностима за  Партија 1)  Месо – 340.776,00 динара без пдв-а.; Партија 2) Месне 

прерађевине – 299.700,00 динара без пдв-а.; Партија 3) Пилеће месо  – 186.480,00 динара 

без пдв-а и  Партију 4)  Сухомеснати производи – 256.336,00 динара без пдв-а.; а  укупан 

износ за све партије је односно за партију 1,2,3 и 4 је 1.083.292,00 динара без пдв-а и 

1.299.950,40 динара са пдв-ом ; документација је потпуна и исправна. 

 На основу члана 112. и члана 113. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник РС, бр 124/12, 14/15 и 68/15) и извештаја комисије о избору најповољнијег 

понуђача  дел.број 95 од  26.02.2016 године закључује се уговор са СЗР „ТРИ ПРАСЕТА“ 

улица 7. јула број 8 из Куршумлије за партију 1.,2.,3. и 4.. 

 

 Уговор ће бити закључен у просторијама установе 07.03.2016.године између 

Предшколске установе „Сунце“ из Куршумлије,коју заступа директор Гордана Николић и 

СЗР „ТРИ ПРАСЕТА“ из Куршумлије кога заступа директор Горан Гајић за партију 1,2,3 

и 4.. 

 

 

У Куршумлији, 

 Дана 08.03.2016.године 

                                                                  Директор 

                                                                                            Предшколске установе „Сунце“  

                                                                                                      Гордана Николић с.р. 

                                                                                

       

 

 
 



 

 


