
 

 
                                          Дел.бр: 05-168                   Датум: 13.04.2020.године 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 
Назив наручиоца: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 
Адреса наручиоца: Владике Николаја 54, 14000 Ваљево 
Интернет адреса наручиоца: poljskolava@mts.rs 
Врста наручиоца: Просвета 
Врста предмета: Добра - у отвореном поступку јавне набавке  – ЈНД-1/2020 животне намирнице за исхрану 

ученика у Дому ученика и обављање практичне наставе ученика Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ у Ваљеву обликован у девет партија.  

 

ПАРТИЈА 2. – млеко и млечни производи  

Уговорена вредност: 741.800,75  динара (без урачунатог ПДВ-а) 838.871,85  динара (са урачунатим  ПДВ-ом)   
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број исправних и прихватљивих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора:30.03.2020. године 
 Основни подаци о добављачу: Друштво за промет „ЕУРОПРОМ“ Д.О.О. Ваљево,  са седиштем у Лукавцу бб., 

Ваљево, Дивци,  матични број: 07396635, ПИБ 100073729, текући рачун: 205-18653-98 код пословне банке 

Комерцијална банка, кога заступа директор, Десимир Тадић 

.Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године   
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  
 

ПАРТИЈА 4. –  пилеће и ћуреће месо  

Уговорена вредност: 209.820,00  динара (без урачунатог ПДВ-а) ): 230.802,00  динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора: 30.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу: Друштво за промет „ЕУРОПРОМ“ Д.О.О. Ваљево,  са седиштем у Лукавцу бб., 

Ваљево, Дивци,  матични број: 07396635, ПИБ 100073729, текући рачун: 205-18653-98 код пословне банке 

Комерцијална банка, кога заступа директор, Десимир Тадић 

Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године   
Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац.  
 

ПАРТИЈА 5. –месне прерађевине 

Уговорена вредност: 824.600,00 динара (без урачунатог ПДВ-а) 987.720,00 динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 2 (две) 



Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора:30.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу: Кланица, прерада меса и трговина „НЕДЕЉКОВИЋ“ Радослав Недељковић, 

предузетник са седиштем у Шашинци, Змај Јовина 13.  матични број: 50634043, ПИБ 101964694, текући рачун: 

205-183014-66 код пословне банке Комерцијална Банка, кога заступа власник, Радослав Недељковић  
Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 

ПАРТИЈА 6. –РИБА 

Уговорена вредност: 236.570,73  динара (без урачунатог ПДВ-а) 264.818,05  динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговоарајућих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора: 30.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу: Друштво за промет „ЕУРОПРОМ“ Д.О.О. Ваљево,  са седиштем у Лукавцу бб., 

Ваљево, Дивци,  матични број: 07396635, ПИБ 100073729, текући рачун: 205-18653-98 код пословне банке 

Комерцијална банка, кога заступа директор, Десимир Тадић 

Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године   
Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 

ПАРТИЈА 7. – свеже воће и поврће  

Уговорена вредност: 472.470,00  динара (без урачунатог ПДВ-а) 519.717,00  динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 2 (две) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора:30.03.2020. године 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за производњу, промет и услуге „ЛИНИЛЕД“ Д.О.О. Ваљево,  

са седиштем у Ваљеву, Заобилазни пут бб.,  матични број: 20069040, ПИБ 104028313, текући рачун: 

160-349846-78 код пословне банке ИНТЕСА Банка, кога заступа директор, Ружица Добривојевић 

Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 

ПАРТИЈА 8. – смрзнуто поврће и воће 

Уговорена вредност: 143.199,50  динара (без урачунатог ПДВ-а) 158.833,55 динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 
Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора:30.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу: Друштво за промет „ЕУРОПРОМ“ Д.О.О. Ваљево,  са седиштем у Лукавцу бб., 

Ваљево, Дивци,  матични број: 07396635, ПИБ 100073729, текући рачун: 205-18653-98 код пословне банке 

Комерцијална банка, кога заступа директор, Десимир Тадић.  
Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 

ПАРТИЈА 9. –  роба широке потошње 

Уговорена вредност: 2.575.628,61  динара (без урачунатог ПДВ-а)  3.039.786,60 динара (са урачунатим  ПДВ-ом) 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Број примљених понуда: 1 (једна) 



Број одговарајућих и прихватљивих понуда: 1 (једна) 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2020.године 
Датум закључења уговора: 30.03.2020. године 
Основни подаци о добављачу: Друштво за промет „ЕУРОПРОМ“ Д.О.О. Ваљево,  са седиштем у Лукавцу бб., 

Ваљево, Дивци,  матични број: 07396635, ПИБ 100073729, текући рачун: 205-18653-98 код пословне банке 

Комерцијална банка, кога заступа директор, Десимир Тадић.  
Период важења уговора: април 2020.-март 2021. године 
 Околности које представљају основ за измену уговора: промена цена само из објективних разлога у складу са чл. 115 

ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цена може да иницира како Добављач,тако и Наручилац 

 


