
ОСНОВНА ШКОЛА 
„ ВУК КАРАЏИЋ „ 
Ц  Р  В  Е  Н  К А 
Трг Душка Трифуновића 7 
025 / 731 -101 
os_ vuk@ yahoo.com 
БРОЈ :  227 /  01-01 
ДАНА : 13.03.2020. 
 
 На основу члана 16. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС „ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), конкурсна комисија ОШ „ Вук Караџић „ Црвенка  за 
јавну набавку 3/2020 - ЈНМВ  добара – намирнице за ђачку ужину , објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 

1. Назив и адреса наручиоца  Основна школа “ Вук Караџић „ Црвенка, Трг 
Душка Трифуновића 7 , 25220 Црвенка; 

2. Интернет страница наручиоца : www.vuk-crvenka.com 
3. Врста наручиоца : јавна установа – Основна школа „ Вук Караџић „ Црвенка; 
4. Предмет јавне набавке : Набавка добара – намирнице за ђачку ужину ( Ознака 

из ОРН : 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи ); 
5. Тип набавке : јавна набавка мале вредности обликована по партијама , 

             Процењена вредност јавне набавке на  3.125.000,00  динара. 
             ПАРТИЈА 1 – призводи животињског порекла, месо и месни производи- 

 Уговорена вредност  је 97.200,00  динара без ПДВ-а, односно  116.640,00                    
динара са ПДВ-ом, 
-Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена, 
-Број примљених понуда – 1 

            -Датум доношења одлуке о додели уговора : 04.03.2020. године; 
            -Основни подаци о снабдевачу :  .„ Арес ВНД „ ДОО са седиштем  у  Кули,     
              улица Ђуре Стругара број 74, ПИБ: 107299942  Матични број: 20777052,Број    
              рачуна:  220-123972-74 Назив банке: Прокредит  банка, кога заступа,    
              Владимир   Криваћевић , 
             -Период важења уговора : 16.03.2020.-15.03.2021. године. 
 
             ПАРТИЈА 2 - Воће, поврће и сродни производи- 

Уговорена вредност  је 107.100,00  динара без ПДВ-а, односно                        
              120.120,00  динара са ПДВ-ом, 

-Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена, 
-Број примљених понуда – 1 

            -Датум доношења одлуке о додели уговора : 04.03.2020. године; 
            -Основни подаци о снабдевачу :  .„ Арес ВНД „ ДОО са седиштем  у  Кули,     
              улица Ђуре Стругара број 74, ПИБ: 107299942  Матични број: 20777052,Број    
              рачуна:  220-123972-74 Назив банке: Прокредит  банка, кога заступа,    
              Владимир   Криваћевић , 
             -Период важења уговора : 16.03.2020.-15.03.2021. године. 



 
              ПАРТИЈА 3 -  Животињска или биљна уља и масти- 

  Уговорена вредност  је 14.300,00   динара без ПДВ-а, односно                        
              17.160,00   динара са ПДВ-ом, 

-Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена, 
-Број примљених понуда – 1 

            -Датум доношења одлуке о додели уговора : 04.03.2020. године; 
            -Основни подаци о снабдевачу :  .„ Арес ВНД „ ДОО са седиштем  у  Кули,     
              улица Ђуре Стругара број 74, ПИБ: 107299942  Матични број: 20777052,Број    
              рачуна:  220-123972-74 Назив банке: Прокредит  банка, кога заступа,    
              Владимир   Криваћевић , 
             -Период важења уговора : 16.03.2020.-15.03.2021. године. 
 
              ПАРТИЈА 4 -  млечни производи- 

  Уговорена вредност  је 152.925,00  динара без ПДВ-а, односно                        
              170.032,50  динара са ПДВ-ом, 

-Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена, 
-Број примљених понуда – 1 

            -Датум доношења одлуке о додели уговора : 04.03.2020. године; 
            -Основни подаци о снабдевачу : Пољопривредно предузеће „ Сава Ковачевић „        
              са седиштем  у  Врбасу,  улица Виноградска коса бб, ПИБ: 100636176      
              Матични број: 08065888 ,Број рачуна: 160-180361-59 Назив банке:  банка     
              Интеса, кога заступа Драган Јаничић , 
             -Период важења уговора : 16.03.2020.-15.03.2021. године. 
 
              ПАРТИЈА 5 - Разни прехрамбени производи - 

  Уговорена вредност  је 1.714.869,00   динара без ПДВ-а, односно                        
              1.933.348,00  динара са ПДВ-ом, 

-Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена, 
-Број примљених понуда – 1 

            -Датум доношења одлуке о додели уговора : 04.03.2020. године; 
            -Основни подаци о снабдевачу :  .„ Арес ВНД „ ДОО са седиштем  у  Кули,     
              улица Ђуре Стругара број 74, ПИБ: 107299942  Матични број: 20777052,Број    
              рачуна:  220-123972-74 Назив банке: Прокредит  банка, кога заступа,    
              Владимир   Криваћевић , 
             -Период важења уговора : 16.03.2020.-15.03.2021. године. 
       6. Датум закључења уговора : 06.03.2020. године  потписани од  стране     
           наручиоца и   оба испоручиоца. 
       7.  Период важења уговора : 12 месеци ( 16.03.2020. године -15.03.2021. године ). 
 
 
 
                                                                                   КОМИСИЈА  ЗА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 
                                                                                                   Негосава Калуђеровић 
 

 


