
 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 1 - Пециво 

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15812000 (Пецива и колачи), 

ОРН: 15551300 (Јогурт). 

Уговорена вредност: понуђена цена 641.100,00 динара без ПДВ-а и 711.810,00 

динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: три. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 641.100,00 динара без ПДВ-а, и 770.180,00 

динара без ПДВ-а  

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора:06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. године 

Основни подаци о понуђачу: СБЋР „Београд“ Крагујевац ул. Јована Петра Ковача 

бр. 3 ПИБ: 101044475, матични број 52561515. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 2 - Намирнице широке потрошње  

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15000000 (Намирнице широке 

потрошње). 

Уговорена вредност: понуђена цена 565.711,77 динара без ПДВ-а и 656.316,80 

динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 565.711,77 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора: 06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. 

Основни подаци о понуђачу: ДОО „Лазарус“ Крагујевац ул. Колубарска бр. 2, ПИБ: 

106940286, матични број 20710039. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 3 - Месо и сухомеснати производи 

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15100000 (производи 

животињског порекла, месо и месни производи). 

Уговорена вредност: понуђена цена 192.800,00 динара без ПДВ-а и 216.020,00 

динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 192.800,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора: 06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. 

Основни подаци о понуђачу: ДОО „Лазарус“ Крагујевац ул. Колубарска бр. 2, ПИБ: 

106940286, матични број 20710039. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 4 - Млеко и млечни производи  

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15500000 (млечни производи). 

Уговорена вредност: понуђена цена 24.700,00 динара без ПДВ-а и 28.689,00 динара 

са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 24.700,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора: 06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. 

Основни подаци о понуђачу: ДОО „Лазарус“ Крагујевац ул. Колубарска бр.2, ПИБ: 

106940286, матични број 20710039. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 5 - Свеже воће и поврће  

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 03200000 (житарице, кромпир, 

поврће, воће и коштуњаво воће). 

Уговорена вредност: понуђена цена 73.175,00 динара без ПДВ-а и 80.492,50 динара 

са ПДВ-ом.. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 73.175,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора: 06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. 

Основни подаци о понуђачу: Пољопривредно газдинство „Недељковић Мирослав“ 

Топола Пласковац бр. бб ЈМБГ: 1207972721627, БПГ 742198000494. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Јесењинова 17 

34000 Крагујевац 

 

 

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

ОШ „ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“ 

ЈЕСЕЊИНОВА 17 

34000 Крагујевац 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за партију број 6 - Риба 

 

Назив: ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Адреса: Јесењинова 17, 34 000 Крагујевац 

Број јавне набавке: 1.1.5./2017 

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 15200000 (Припремљена и 

конзервисана риба). 

Уговорена вредност: понуђена цена 68.510,00 динара без ПДВ-а и 68.510,00  динара 

са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.  

Број примљених понуда: једна. 

Најнижа и највиша понуђена цена: 68.510,00  без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем. 

Датум доношење одлуке о додели уговора: 06.04.2017. године. 

Датум закључења уговора: 18.04.2017. 

Основни подаци о понуђачу: Рибарница „Марковић“ Крагујевац ул. Градимира 

Младеновића бр. 13, ПИБ: 101508227, матични број 55469709. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене 

конкурсном документацијом. 

 


