
 
 
Број : 1756/П1 
Датум: 31.12.2019. 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и у вези са чланом 107. Став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 
РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , Дом ученика средњих школа Књажевац, објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара – Прехрамбени производи за 2020.годину, ЈНМВ 1.1.3./2019 

за Партију 1 – Хлеб, пециво и пекарски производи 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Дом ученика средњих школа Књажевац, ул.Капларова 10, 19350 Књажевац, ПИБ 100629754, Матични број 
07827880 

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА: www.ovo-smo-mi.com 
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Општи сектор - Просвета 
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су добра- Прехрамбени производи за исхрану корисника услуга,  
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи 

5. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
403.800,00 динара без ПДВ-а, 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена. 

7. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 
8. НАЈНИЖА И НАЈВИША  ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 403.800,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 403.800,00 

- НАЈНИЖА И НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА      
НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 403.800,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 403.800,00 

9. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: / 
10. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 26.12.2019. године 
11. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 30 . 12 . 2019 . године 
12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: ДОН ДОН д.о.о. ,  Београд , ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 144Б , 

матични број 20383399, ПИБ 105425574, 
13. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: до 1 године. 
14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: 

а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, при чему ће се уважавати само 
промене јединичних цена које су у проценту веће од 10% с тим да новоформирана цена на утиче на вредност уговора у 
више од 5% током целог периода важења уговора.  
б) Купац ће основност захтева за промену цена намирница ценити на основу % (процента) промене тржишних цена од 
дана отварања понуда до датума испостављања захтева за промену цена. Под тржишном ценом сматраће се средња, 
односно просечна малопродајна цена из три малопродајна објекта на територији Књажевца, утврђена записником 
овлашћених лица Купца и то непосредним увидом на продајним местима, након подношења захтева.Утврђени проценат 
корекције се примењује на уговорену цену. 
в) Купац ће основност захтева за промену цена добра сезонског карактера ценити на основу % (процента) промене 
тржишних цена. Под тржишном ценом сматраће се средња односно малопродајна цена из три малопродајна објекта на 
територији Књажевца, утврђена на напред наведени начин и опционо просечна цена исказана у месечним извештајима 
СТИПС (Систем тржишних информација пољопривреде Републике Србије). 
г) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева. Купац је дужан да у року 
од највише 10 (десет) дана од момента пријема захтева за промену цена, одговори на поднети захтев с тим што не може 
одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 
              

Обавештење објавити: На порталу јавних набавки и интернет страни. 
 

Дом ученика средњих школа Књажевац 



 
 
Број : 1756/П2 
Датум: 31.12.2019. 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и у вези са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Дом ученика средњих школа Књажевац, објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара – Прехрамбени производи за 2020. годину, ЈНМВ 1.1.3./2018 

за Партију 2 - Mесо, риба и месне прерађевине 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Дом ученика средњих школа Књажевац, ул.Капларова 10, 19350 Књажевац, ПИБ 100629754, Матични број 
07827880 

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА: www.ovo-smo-mi.com 
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Општи сектор - Просвета 
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су добра - Прехрамбени производи за 2020. годину,  
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи 

5. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
1.371.730,00 динара без ПДВ-а, 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена. 

7. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 
8. НАЈНИЖА И НАЈВИША  ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.371.730,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.371.730,00 

- НАЈНИЖА И НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА      
НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.371.730,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.371.730,00 

9. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: / 
10. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 26.12.2019. године 
11. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 31 . 12 . 2019 . године 
12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: Д.О.О. „ЛИБРА“,  Књажевац, ул. Књаза Милоша, бр. 70 , матични број 

07931409 ПИБ 101880234 
13. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: До 1 године. 
14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: 

а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, при чему ће се уважавати само 
промене јединичних цена које су у проценту веће од 10% с тим да новоформирана цена на утиче на вредност уговора у 
више од 5% током целог периода важења уговора.  
б) Купац ће основност захтева за промену цена намирница ценити на основу % (процента) промене тржишних цена од 
дана отварања понуда до датума испостављања захтева за промену цена. Под тржишном ценом сматраће се средња, 
односно просечна малопродајна цена из три малопродајна објекта на територији Књажевца, утврђена записником 
овлашћених лица Купца и то непосредним увидом на продајним местима, након подношења захтева.Утврђени проценат 
корекције се примењује на уговорену цену. 
в) Купац ће основност захтева за промену цена добра сезонског карактера ценити на основу % (процента) промене 
тржишних цена. Под тржишном ценом сматраће се средња односно малопродајна цена из три малопродајна објекта на 
територији Књажевца, утврђена на напред наведени начин и опционо просечна цена исказана у месечним извештајима 
СТИПС (Систем тржишних информација пољопривреде Републике Србије). 
г) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева. Купац је дужан да у року 
од највише 10 (десет) дана од момента пријема захтева за промену цена, одговори на поднети захтев с тим што не може 
одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 
              

Обавештење објавити: На порталу јавних набавки и интернет страни. 
 

Дом ученика средњих школа Књажевац 



 
 
Број : 1756/П3 
Датум: 31.12.2019. 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и у вези са чланом 112. став 2. тачка5. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Дом ученика средњих школа Књажевац, објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара – Прехрамбени производи за 2020.годину, ЈНМВ 1.1.3./2018 

за Партију 3 - Млеко и млечни производи 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Дом ученика средњих школа Књажевац, ул.Капларова 10, 19350 Књажевац, ПИБ 100629754, Матични број 
07827880 

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА: www.ovo-smo-mi.com 
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Општи сектор - Просвета 
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су добра- Прехрамбени производи за 2020. годину,  
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи 

5. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
281.475,00 динара без ПДВ-а, 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена. 

7. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 
8. НАЈНИЖА И НАЈВИША  ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 281.475,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 281.475,00 

- НАЈНИЖА И НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА      
НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 281.475,00 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 281.475,00 

9. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: / 
10. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 26.12.2019. године 
11. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 26 . 12 . 2019 . године 
12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: Млекара „Milk Нouse“ Д.О.О. Ниш, Ниш, ул. Топонички пут ББ, матични 

број 21069205, ПИБ 108795831 
13. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: До 1 године. 
14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: 

а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, при чему ће се уважавати само 
промене јединичних цена које су у проценту веће од 10% с тим да новоформирана цена на утиче на вредност уговора у 
више од 5% током целог периода важења уговора.  
б) Купац ће основност захтева за промену цена намирница ценити на основу % (процента) промене тржишних цена од 
дана отварања понуда до датума испостављања захтева за промену цена. Под тржишном ценом сматраће се средња, 
односно просечна малопродајна цена из три малопродајна објекта на територији Књажевца, утврђена записником 
овлашћених лица Купца и то непосредним увидом на продајним местима, након подношења захтева.Утврђени проценат 
корекције се примењује на уговорену цену. 
в) Купац ће основност захтева за промену цена добра сезонског карактера ценити на основу % (процента) промене 
тржишних цена. Под тржишном ценом сматраће се средња односно малопродајна цена из три малопродајна објекта на 
територији Књажевца, утврђена на напред наведени начин и опционо просечна цена исказана у месечним извештајима 
СТИПС (Систем тржишних информација пољопривреде Републике Србије). 
г) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева. Купац је дужан да у року 
од највише 10 (десет) дана од момента пријема захтева за промену цена, одговори на поднети захтев с тим што не може 
одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 
              

Обавештење објавити: На порталу јавних набавки и интернет страни. 
 

Дом ученика средњих школа Књажевац 



 
 
Број : 1756/П4 
Датум: 31.12.2019. 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и у вези са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Дом ученика средњих школа Књажевац, објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку добара – Прехрамбени производи за 2020. годину, ЈНМВ 1.1.3./2018 

за Партију 4 - Прехрамбени производи широке потрошње, свеже поврће и воће 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Дом ученика средњих школа Књажевац, ул.Капларова 10, 19350 Књажевац, ПИБ 100629754, Матични број 
07827880 

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА: www.ovo-smo-mi.com 
3. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Општи сектор - Просвета 
4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су добра- Прехрамбени производи за 2020 годину  
Назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи 

5. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
1.461.828,50 динара без ПДВ-а, 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Најнижа понуђена цена. 

7. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 
8. НАЈНИЖА И НАЈВИША  ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.461.828,50 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.461.828,50 

- НАЈНИЖА И НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА      
НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.461.828,50 
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ): 1.461.828,50 

9. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: / 
10. ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 26.12.2019. године 
11. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 30 . 12 . 2019 . године 
12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: „НБА Патриота“ Д.О.О. Књажевац, ПИБ 106738146, МБ 20670452 
13. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: до 1 године. 
14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА: 

а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, при чему ће се уважавати само 
промене јединичних цена које су у проценту веће од 10% с тим да новоформирана цена на утиче на вредност уговора у 
више од 5% током целог периода важења уговора.  
б) Купац ће основност захтева за промену цена намирница ценити на основу % (процента) промене тржишних цена од 
дана отварања понуда до датума испостављања захтева за промену цена. Под тржишном ценом сматраће се средња, 
односно просечна малопродајна цена из три малопродајна објекта на територији Књажевца, утврђена записником 
овлашћених лица Купца и то непосредним увидом на продајним местима, након подношења захтева.Утврђени проценат 
корекције се примењује на уговорену цену. 
в) Купац ће основност захтева за промену цена добра сезонског карактера ценити на основу % (процента) промене 
тржишних цена. Под тржишном ценом сматраће се средња односно малопродајна цена из три малопродајна објекта на 
територији Књажевца, утврђена на напред наведени начин и опционо просечна цена исказана у месечним извештајима 
СТИПС (Систем тржишних информација пољопривреде Републике Србије). 
г) да се одговор на захтев за промену цена достави у року од 10 дана од дана пријема захтева. Купац је дужан да у року 
од највише 10 (десет) дана од момента пријема захтева за промену цена, одговори на поднети захтев с тим што не може 
одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена добара захтеваног квалитета. 
              

Обавештење објавити: На порталу јавних набавки и интернет страни. 
 

Дом ученика средњих школа Књажевац 


