
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка  Основних животних 
намирница– партија 1 

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 222.600,00динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 223.000,00 динара без пдв - а 
 Најнижа понуђена цена: 222.600,00 динара без пдв - а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 223.000,00 динара без пдв- а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 222.600,00 динара без пдв -а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
СР ''Милановић'',Куршумлија, Улица Бранка Радичевића бр.80 МБ: 
50032922, ПИБ: 101352964  
 

Период важења уговора: 12 месеци, од 13.02.2020. до 13.02.2021. године односно 
до утрошка износа средстава    

http://vrticsunce.com/


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка   Воћа– партија 2  

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 141.850,00динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 144.150,00 динара без пдв - а 
 Најнижа понуђена цена: 141.850,00 динара без пдв -а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 144.150,00 динара без пдв- а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 141.850,00 динара без пдв -а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
СТР „ Лука“Блаце, Улица Вука Караџића  бб. МБ:60517861, ПИБ: 
104823818.  
 

Период важења уговора: 12 месеци,  од 13.02.2020. године до 13.02.2021. 
године,односно до утрошка износа средстава    

http://vrticsunce.com/


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка – Поврће партија -3 

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 337.400,00динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 354.100,00 динара без пдв -а 
 Најнижа понуђена цена: 337.400,00 динара без пдв -а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 354.100,00 динара без 
пдв- а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 337.400,00 динарабез пдв 
-а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
СТР „ Лука“Блаце, Улица Вука Караџића  бб. МБ:60517861, ПИБ: 
104823818.  
 

Период важења уговора: 12 месеци, од 13.02.2020. године до 13.02.2021. 
године односно до утрошка износа средстава    

http://vrticsunce.com/


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка   –  Смрзнуто поврће – 
партија 4 

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 128.940,00динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 130.250,00 динара без пдв - а 
 Најнижа понуђена цена: 128.940,00 динара без пдв -а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 130.250,00 динара без пдв- а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 128.940,00 динара без пдв - а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
СР ''Милановић'',Куршумлија, Улица Бранка Радичевића бр.80 МБ: 
50032922, ПИБ: 101352964  
 

Период важења уговора: 12 месеци, од 13.02.2020. године до 13.02.2021. године, 
односно до утрошка износа средстава    

http://vrticsunce.com/


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка - Зачини– партија 5 

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 78.030,00динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 84.940,00 динара без пдв -а 
 Најнижа понуђена цена: 78.030,00 динара без пдв - а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 84.940,00 динарабез пдв - а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 78.030,00  динара безпдв -а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
„Јумис“ Д.О.О., улица Булевар Светог Цара Константина бр.80-86 из 
Ниша МБ:07720297, ПИБ: 101858325.  
 

Период важења уговора: 12 месеци,од 20.02.2020. године до 20.02.2021. године 
односно до утрошка износа средстава    

http://vrticsunce.com/


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
 

     Наручилац: Предшколска установа ''Сунце'' 
 
Адреса: Косовска 36 а 
 
Место: Куршумлија 
 
Интернет страница наручиоца: http://vrticsunce.com/ 

 
 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 
Набавка добара : 

 
Набавка–Роба широке потрошње– 
партија 6   

Назив и ознака из општег речника набавки:  15300000 Намирнице и роба 
широке потрошње 

 
       Уговорена вредност: 364.955,00 динара без пдв - а  
       Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 Број примљених понуда: 2 
 Највиша понуђена цена: 393.175,60 динара без пдв - а 
 Најнижа понуђена цена: 364.955,00 динара без пдв - а 
 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 393.175,60динара без пдв- а 
 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 364.955,00 динара без пдв - а 
 Уговор се неће реализивати преко подизвођача. 
 Датум доношења Одлуке о додели уговора: 04.02.2020.године 
 Датум закључења уговора: 11.02.2020..године 
  
 Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: 

 
„Јумис“д.о.о, из Ниша улица  Булевар Светог Цара Константина бр.80 -
86, МБ: 07720297, ПИБ: 101858325  
 

Период важења уговора: 12 месеци, од 20.02.2020. године до 20.02.2021. године, 
односно до утрошка износа средстава.    

http://vrticsunce.com/
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