
Јавна набавка 2/2020, Набавка намирница за припремање хране 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1 МЕСО   

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи,  

Уговорена вредност: 538.250,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 

Понуђена цена:  

538.250,00 динара  

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

538.250,00 динара   

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „Styline“ доо, Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб , ПИБ 101521973, 

Матични број 17023306 

Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2 ПИЛЕЋЕ МЕСО   

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи,  

Уговорена вредност: 129.700,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 

Понуђена цена:  

129.700,00 динара  

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

129.700,00 динара   

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 



Јавна набавка 2/2020, Набавка намирница за припремање хране 
 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „Styline“ доо, Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб , ПИБ 101521973, 

Матични број 17023306 

Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4 ЈАЈА   

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи,  

Уговорена вредност: 85.000,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 

Понуђена цена:  

85.000,00 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:  

85.000,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „Styline“ доо, Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб , ПИБ 101521973, 

Матични број 17023306  

 Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 5 ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ    

 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи,  

Уговорена вредност: 669.975,00 динара без ПДВ-а      

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 
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Понуђена цена:  

669.975,00 динара, 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

669.975,00 дин,  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године  

Основни подаци о добављачу: СТР „Круна траде“, Велико  Градиште,  адреса: Његошева бр 42, 

ПИБ: 105827693, матични број: 61940286 

Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 7 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуваи и сродни производи,  

Уговорена вредност: 356.480,00 динара без ПДВ-а  

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 

Понуђена цена:  

356.480,00 динара  

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

356.480,00 динара  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „Границе“ доо , са седиштем у Младеновцу, адреса: Николе Пашића 

бр 246, ПИБ: 101479361, матични број: 07446802 

Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 9 ХЛЕБ 

 

Назив наручиоца: Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште  

Адреса наручиоца: Бошка Вребалова 1  

Интернет страница наручиоца : http://vrticvg.edu.rs/ 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста предмета: добра 
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Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра – Набавка намирница за 

припремање хране – 15000000 Храна, пиће, дуван и сродни производи,  

Уговорена вредност: 130.086,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда:1 

Понуђена цена:  

130.086,00  динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

130.086,00 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.05.2020. године 

Основни подаци о добављачу: „АС Браћа Станковић“ доо, Бегаљица, Бориса Кидрича бр 1, ПИБ: 

106423125, Матични број: 20598964  

Период важења уговора: до 31.05.2021. године 

Околности које представљају основ за измену  уговора:  / 


