
Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Јесењинова 17 
34000 Крагујевац 
 
 
На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 
број 124/12,14/15 и 68/15) 
 

ОСНОВНА ШКОЛА  "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН" 
ЈЕСЕЊИНОВА 17 
34000 Крагујевац 

 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.1.ПЕЦИВО 

 
Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: 15812000 (Пецива и колачи),ОРН 15551300-
(Јогурт); 
Уговорена вредност:понуђена цена: 1.532.000,00  динара без ПДВ-а, 1.675.300,00  динара 
са  ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда:једна. 
Најнижа и највиша понуђена цена:1.532.000,00 динара без ПДВ-а,1.675.300,00са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу: ПР Пекарска радња, ПЕКАРА „ОСКАР, ул.27.марта 13 
ПИБ: 108132746, Матични број 632385589. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
 
 



Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Јесењинова 17 
34000 Крагујевац 
 
 
На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 
број 124/12,14/15 и 68/15) 
 

ОСНОВНА ШКОЛА  "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН" 
ЈЕСЕЊИНОВА 17 
34000 Крагујевац 

 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.2.НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

 
Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки:ОРН15300000(воће,поврће и сродни 
производи), 158000000 (хлебни производи) ОРН 15600000 (млинарски поизводи, скроб и 
скробни производи), ОРН 03140000 (производи животињског порекла и сродни 
производи), ОРН 15200000 (припремљена и конзервисана риба), ОРН 15400000 
(животињска или биљна уља и маст),ОРН 15131310 (паштета свињска); 
Уговорена вредност:понуђена цена: 411.141,55 динара без ПДВ-а, 479.856,46 динара са  
ПДВ-ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда:две. 
Најнижа понуђена цена: 411.141,55 динара без ПДВ-а, 479.856,46 са ПДВ-ом. 
Највиша понуђена цена: 474.620,00 динара без ПДВ-а, 553.015,00 са ПДВ-ом 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу: „LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска  бр. 2 
ПИБ: 106940286, Матични број 20710039. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
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На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 
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ОСНОВНА ШКОЛА  "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН" 
ЈЕСЕЊИНОВА 17 
34000 Крагујевац 

 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.3.МЕСО СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ И 

РИБА 
 
 

Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН:15100000(производи животињског 
порекла, месо, и месни производи) 
Уговорена вредност:понуђена цена:201.066,60динара без ПДВ-а, 226.770,92 динара са  ПДВ-
ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда: једна. 
Најнижа и највиша понуђена цена:201.066,60  динара без ПДВ-а, 226.770,92 са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу: „LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска  бр. 2 
ПИБ: 106940286, Матични број 20710039. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
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објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.4.МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

 
 

Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15500000 (млечни производи) 
Уговорена вредност:понуђена цена: 18.944,45динара без ПДВ-а, 20.838,89 динара са  ПДВ-
ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда: једна. 
Најнижа и највиша понуђена цена:18.944,45  динара без ПДВ-а, 20.838,89 са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу: „LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска  бр. 2 
ПИБ: 106940286, Матични број 20710039. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
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објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.5..СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 

 
 

Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 03200000 (житарице, кромпир, поврће, 
воће и коштуњаво воће 
Уговорена вредност:понуђена цена: 81.054,00динара без ПДВ-а, 89.160,39 динара са  ПДВ-
ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда: три. 
Најнижа   понуђена цена:81.054,00  динара без ПДВ-а, 89.160,39 са ПДВ-ом. 
Највиша   понуђена цена:91.750,00 динара без ПДВ-а,а 100.925,00 са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу: „LAZARUS“ D.O.O. , ул. Колубарска  бр. 2 
ПИБ: 106940286, Матични број 20710039. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
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На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 
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објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору-ПАРТИЈА БР.6.РИБА 

 
 

Назив: Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" 
Адреса:Јесењинова 17,34 000 Крагујевац 
Број јавне набавке:1.1.3./2018 
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 15200000 (припремљена и конзервисана 
риба) 
Уговорена вредност:понуђена цена:43.500,00 динара без ПДВ-а,43.500,00 динара са  ПДВ-
ом. 
Критеријум за доделу уговора:"најнижа понуђена цена".  
Број примљених понуда: две. 
Најнижа   понуђена цена:43.500,00  динара без ПДВ-а, 43.500,00 са ПДВ-ом. 
Највиша   понуђена цена:44.100,00 динара без ПДВ-а,а 49.800,00 са ПДВ-ом. 
Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:добављач не извршава 
уговор са подизвођачем. 
Датум доношење одлуке о додели уговора:09.04.2018.године. 
Датум закључења уговора:19.04.2018.  
Основни подаци о Снабдевачу:''Рибарница Марковић '', Градимира Младеновића 13 
ПИБ: 101508227, Матични број 55469709. 
Околности које представљају основ за измену уговора:Нису предвиђене конкурсном 
документацијом. 
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