
Предшколска установа ''Бамби'' Кула 
Кула, Ј. Крамера 19, 
тел/фах 025-722-139,723-631 
Бр. Дел  18-2/14 
Датум: __14.07.2014._ 
 
 
  
 
ПРЕДМЕТ:                                     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученим уговорима 
за јнвв бр.2/14- набавка намирница за исхрану деце 

 
 
Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке о избору најповољније 
понуде : П.У.“Бамби“ Кула, Јосипа Крамера 19; број одлуке 18-1/14 од 
24.06.2014.године  
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : набавка 
намирница за исхрану деце, ознака из ОРН  15000000- Храна. 
Процењена вредност за јавну набавку  износи 11.484.554,46 без ПДВ-а 
Критеријум избора понуде: економски најповољнија понуда. 
 
Основни подаци о понуђачу и понуди којима је додељен уговор по партијама :  
 

1. стр,,ЖИВИНАСТИЈА“ Мали Иђош, ул.Тополски пут  бр. 66 Мали Иђош, 
МБ 56882561  
ПИБ 103455993 
Вредност уговора за партију 1-свеже свињско и јунеће месо; ОРН 15110000  : 
1.764.950,00 динара без ПДВ-а, и 1.941.445,00 динара са  ПДВ-ом 
Вредност уговора за партију 2-свеже пилеће месо; ОРН 15112000  : 533.000,00 
динара без ПДВ-а и 586.300,00 динара са ПДВ-ом 
Важење понуде : 70 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
2. „ЈУАРБИС“ доо Руски Крстур, ул. М.Тита 89,  

МБ 08662215 
ПИБ 100583134 

Вредност уговора за партију 5-млеко и млечни производи; ОРН 15500000 и 
15510000  : 1.743.847,60 динара без ПДВ-а, и 1.968.660,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 63 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
3. Тп „ЈАБУКА 55“ доо Београд, ул. Светог Николе бр.43 

МБ 17493213 
ПИБ 103040224 

Вредност уговора за партију 4-месне прерађевине; ОРН 15130000  : 879.465,00 
динара без ПДВ-а, и 1.054.944,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 60 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  

 
 



 
4. „ANIMAL COMMERCE” доо Нови Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића 

бр.54 а 
МБ 06194222 
ПИБ 101711345 

Вредност уговора за партију 6-јаја; ОРН 03142500  : 189.873,00 динара без ПДВ-а, 
и 208.860,30 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 365 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
5. „KOMERCSERVIS-PRODUKT CO“ Нови Сад, Нови Сад ул. Булевар Деспота 

Стефана  бр.16 
МБ 08744262 
ПИБ 100454853 

Вредност уговора за партију 3-смрзнута риба; ОРН 15220000 : 50.592,00 динара без 
ПДВ-а, и 55.651,20 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 8-тестенине; ОРН 15851210  : 123.210,00 динара без 
ПДВ-а, и 146.970,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 10-замрзнути програм; ОРН 15896000  : 211.080,00 
динара без ПДВ-а, и 232.188,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 11-конзервирано воће и поврће; ОРН 155331000 и 
15332100  : 219.395,00 динара без ПДВ-а, и 263.274,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 12-јестиво сунцокретово уље и маргарин; ОРН 
15421000 и 15431100  : 273.910,00 динара без ПДВ-а, и 317.482,00 динара са  ПДВ-
ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 13-шећер; ОРН 15831200  : 199.680,00 динара без 
ПДВ-а, и 219.648,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 14-мед; ОРН 03142100  : 37.960,00 динара без ПДВ-а, 
и 41.756,00 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 15-чај; ОРН 15863000 : 44.890,00 динара без ПДВ-а, и 
53.868,00 динара са  ПДВ-ом 



Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 16-кекс; ОРН 15800000  : 75.596,00 динара без ПДВ-а, 
и 90.715,20 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
Вредност уговора за партију 17-зачини и остало; ОРН 15800000: 468.017,00 динара 
без ПДВ-а, и 559.231,20 динара са  ПДВ-ом 
Важење понуде : 180 дана од дана закључења уговора, самостално подноси понуду.  
Период важења уговора : за 2014.годину.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                            Директор установе 
 

                                                                             ________________ 
 
         

                                                                               Весна Јововић 
 


