
      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 203 од 

28.03.2016.године директор Предшколске установе „Сунце“ улица Косовска 36 А из 

Куршумлије доноси следећe: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности број 04/2016 за набавку 

НАМИРНИЦА И  РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ понуђачима:  

 Понуда број дел. 180 од 24.03.2016.године у 09:35 часова од  Д.О.О. „ФРИКОМ“ 

улица Зрењанински пут  број бб из Београда и то са вредношћу за Партија 4)  

Смрзнуто поврће – 64.120,00 динара без пдв-а и 70.532,00 динара са пдв-ом ; 

 Понуда број дел. 181 од 24.03.2016.године у 09:35 часова од Д.О.О.“ЈУМИС“ улица 

Булевар Светог цара Константина број 80-86 из Ниша и то са вредношћу за Партија 

5) Зачини – 43.592,00 динара без пдв-а и 52.230,00 динара са пдв-ом ; Партија 6) 

Роба широке потрошње  – 338.980,00 динара без пдв-а и 388.580,00 динара са пдв-

ом ; 

  Понуда број дел.183 од 24.03.2016.године у 12:15 часова од СТР „ЛУКА“ улица 

Вука Караџића број бб из Блаца  и то са вредношћу за Партију 2)  Воће – 120.100,00 

динара са пдв-ом и за Партију 3) Поврће  - 242.800,00 динара са пдв-ом  и 

 Понуда број дел. 186 од 25.03.2016.године у 13:00 часова од СР „МИЛАНОВИЋ“ 

улица Бранка Радичевића број 80 из Куршумлије и то са вредношћу за Партију 1) 

Основне животне намирнице  - 236.550,60 без пдв-а и 260.460,72  динара са пдв-ом. 
 

                                    О б р а з л о ж е њ е 
 

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

набавки 18.03.2016.године,када је послато и понуђачима и то: 

- Трговина на велико и мало“МИЛАНОВИЋ“ из Куршумлије Радета Драинца број 

ББ 

- СТР„ЛУКА“ из Блаца улица Краља Милутина број 21 

- Д.О.О.„ФРИКОМ“ из Београда улица  Зрењанински пут број  бб 

 

 На конкурсу се јавли понуђачи : 

-  Д.О.О. „ФРИКОМ“ улица Зрењанински пут  број бб из Београда понуда дел.број 180 

од 24.03.2016.године у 09:35 часова  и то са вредношћу за Партија 4)  Смрзнуто поврће 

– 64.120,00 динара без пдв-а и 70.532,00 динара са пдв-ом ; 

 -  Д.О.О.“ЈУМИС“ улица Булевар Светог цара Константина број 80-86 из Ниша 

понуда дел.број  181 од 24.03.2016.године у 09:35 часова и то са вредношћу за Партија 

5) Зачини – 43.592,00 динара без пдв-а и 52.230,00 динара са пдв-ом ; Партија 6) Роба 

широке потрошње  – 338.980,00 динара без пдв-а и 388.580,00 динара са пдв-ом ; 

-  СТР „ЛУКА“ улица Вука Караџића број бб из Блаца   понуда дел. број 183 од 

24.03.2016.године у 12:15 часова и то са вредношћу за Партију 2)  Воће – 120.100,00 

динара са пдв-ом и  за Партију 3) Поврће  - 242.800,00 динара са пдв-ом ;  

- СР „МИЛАНОВИЋ“ улица Бранка Радичевића број 80 из Куршумлије понуда број 

186 од 25.03.2016.године у 13:00 часова и то са вредношћу за Партију 1) Основне 



животне намирнице  - 236.550,60 без пдв-а и 260.460,72  динара са пдв-ом ; за Партију 

5) Зачини – 93.793,12 динара без пдв-а и 112.551,74 динара са пдв-ом  и Партију 6) 

Роба широке потрошње  – 386.424,84 динара без пдв-а и 447.954,62 динара са пдв-ом . 

       Понуде су благовремене,потнуне и исправне. 

        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 115 од  03.03.2016 године закључују се уговори са: 

 СР „МИЛАНОВИЋ“ улица Бранка Радичевића број 80 из Куршумлије и то са 

вредношћу за Партију 1) Основне животне намирнице  - 236.550,60 без пдв-а и 

260.460,72  динара са пдв-ом. 
  СТР „ЛУКА“ улица Вука Караџића број бб из Блаца  и то са вредношћу за Партију 

2)  Воће – 120.100,00 динара са пдв-ом и за Партију 3) Поврће  - 242.800,00 динара 

са пдв-ом  и 

 Д.О.О. „ФРИКОМ“ улица Зрењанински пут  број бб из Београда и то са вредношћу 

за Партија 4)  Смрзнуто поврће – 64.120,00 динара без пдв-а и 70.532,00 динара са 

пдв-ом ; 

 Д.О.О.“ЈУМИС“ улица Булевар Светог цара Константина број 80-86 из Ниша и то 

са вредношћу за Партија 5) Зачини – 43.592,00 динара без пдв-а и 52.230,00 динара 

са пдв-ом ; Партија 6) Роба широке потрошње  – 338.980,00 динара без пдв-а и 

388.580,00 динара са пдв-ом . 

            Уговори ће бити закључени у просторијама установе 01.04.2016.године . 

 

 

У Куршумлији, 

 Дана 04.04.2016.године 

                                                                  Директор 

                                                                                            Предшколске установе „Сунце“  

                                                                                                      Гордана Николић с.р. 
 


