
 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-418 /1 

Датум  11.04.2018. год. 

  тел. 010/311-258,313-718  

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 

124/2012,14/2015,68/2015),  Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у 

Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује: 

 

Обавештење о закљученом уговору  за партију 5- хлеб  

поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2018,набавкa добара - намирнице 

  

1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

Матични број:…………………………………………07172419 

Шифра делатности: ……………………………...…. 8532 

ПИБ: …………………………………………………. 100188336 

Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39 

Телефон/факс: 010/311-258 

Е-пошта:  pimleksko@mts.rs 

Интернет страница:mlekarskaskolapirot.edu.rs 

Контакт особа: Марија Такић 

2. Врста предмета јавне набавке: добра  

Опис предмета набавке: прехрамбени производи -  партија 5-  хлеб 

Назив и ознака из општег речника набавке: Хлеб-15810000 
3.Уговорена вредност : 162 000 ,00дин без ПДВ-а, 178 200,00 дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Број примљених понуда : једна 

6. Највиша и најнижа понуђена цена : само једна пристигла понуда 162 000,00 дин без 

ПДВ-а  

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :само је једна понуда 

прихватљива  и то 162 000,00 дин без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора : 28.03.2018.г. 

10.Датум закључења уговора : 11.04.2018.г. 

11.Основни подаци о добављачу : "Дон Дон "ДОО, Бул.Зорана Ђинђића 144б,Београд 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : . промена цена на тржишту. 

 

 

 
 



 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-418 /2 

Датум  11.04.2018. год. 

  тел. 010/311-258,313-718  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 

124/2012,14/2015,68/2015),  Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у 

Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује: 

 

Обавештење о закљученом уговору  за партију 7-конзервисано поврће  

 поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2018,набавкa добара - намирнице 

  

1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

Матични број:…………………………………………07172419 

Шифра делатности: ……………………………...…. 8532 

ПИБ: …………………………………………………. 100188336 

Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39 

Телефон/факс: 010/311-258 

Е-пошта:  pimleksko@mts.rs 

Интернет страница:mlekarskaskolapirot.edu.rs 

Контакт особа: Марија Такић 

2. Врста предмета јавне набавке: добра  

Опис предмета набавке: прехрамбени производи -  партија 7-  конзервисано поврће 

Назив и ознака из општег речника набавке: Конзервисано поврће и/или поврће у  

конзерви - 15331400   

3.Уговорена вредност :  54 106,00 дин без ПДВ-а, 64 927,20 дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Број примљених понуда : једна 

6. Највиша и најнижа понуђена цена : само је једна пристигла понуда 54 106,00 дин без 

ПДВ-а 

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  само је једна 

понуда прихватљива  и то 54 106,00 дин без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора : 28.03.2018.г. 

10.Датум закључења уговора : 11.04.2018.г. 

11.Основни подаци о добављачу : "Мармил "ДОО, 22.дивизије бр.1 ,Пирот 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : промена цена на тржишту. 

 

 

 

 



 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-418 /3 

Датум  11.04.2018. год. 

  тел. 010/311-258,313-718  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 

124/2012,14/2015,68/2015),  Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у 

Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује: 

 

Обавештење о закљученом уговору  за партију 10-остали прехрамбени производи  

 поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2018,набавкa добара - намирнице 

  

1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

Матични број:…………………………………………07172419 

Шифра делатности: ……………………………...…. 8532 

ПИБ: …………………………………………………. 100188336 

Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39 

Телефон/факс: 010/311-258 

Е-пошта:  pimleksko@mts.rs 

Интернет страница:mlekarskaskolapirot.edu.rs 

Контакт особа: Марија Такић 

2. Врста предмета јавне набавке: добра  

Опис предмета набавке: прехрамбени производи -  партија 10  остали прехрамбени 

производи 

 Назив и ознака из општег речника набавке: Разни прехрамбени производи - 15800000 

3.Уговорена вредност : 333 998,90 дин без ПДВ-а , 387 751,70 са ПДВ-ом   

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Број примљених понуда : једна 

6. Највиша и најнижа понуђена цена : само је једна пристигла понуда  333 998,90 дин 

без ПДВ-а 

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  само је једна 

понуда прихватљива  и то 333 998,90 дин без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора : 28.03.2018.г. 

10.Датум закључења уговора : 11.04.2018.г. 

11.Основни подаци о добављачу : "Мармил "ДОО, 22.дивизије бр.1 ,Пирот 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : промена цена на тржишту. 

 

 

 

 



 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-418 /4 

Датум  11.04.2018. год. 

  тел. 010/311-258,313-718  

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", број: 

124/2012,14/2015,68/2015),  Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у 

Пироту,ул.Николе Пашића 173, (у даљем тексту: Наручилац) објављује: 

 

Обавештење о закљученом уговору  за партију 12- мед и џем  

 поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2018,набавкa добара - намирнице 

  

1. Општи подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоцa: Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"  

Адреса наручиоца: Николе Пашића 173, 18 300 Пирот 

Врста наручиоца: просвета, ученички и студентски стандард  

Матични број:…………………………………………07172419 

Шифра делатности: ……………………………...…. 8532 

ПИБ: …………………………………………………. 100188336 

Текући рачун: ……………………..…………………840-90660-39 

Телефон/факс: 010/311-258 

Е-пошта:  pimleksko@mts.rs 

Интернет страница:mlekarskaskolapirot.edu.rs 

Контакт особа: Марија Такић 

2. Врста предмета јавне набавке: добра  

Опис предмета набавке: прехрамбени производи -  партија 12- мед и џем 

Назив и ознака из општег речника набавке:Мед-15831600, Џем-15332290 

3.Уговорена вредност :  31 824,00 дин без ПДВ-а ,  36 324,00 са ПДВ-ом   

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5. Број примљених понуда : једна 

6. Највиша и најнижа понуђена цена : само је једна пристигла понуда 31 824,00 дин без 

ПДВ-а 

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда :  само је једна 

понуда прихватљива  и то 31 824,00дин без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора : 28.03.2018.г. 

10.Датум закључења уговора : 11.04.2018.г. 

11.Основни подаци о добављачу : "Мармил "ДОО, 22.дивизије бр.1 ,Пирот 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : промена цена на тржишту. 

 

 

 

 

 


