
Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-323 / 1 

Датум  13.04.2020. 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 2- Производи за торк опрему за 

купатила-  поступак јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.5/2020,набавкa добара - 

средства за хигијену 

 

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: средства за хигијену -  партија 2-Производи за торк опрему за 

купатила 

Назив и ознака из општег речника набавке: тоалетна хартија,марамице,пешкири за 

руке и салвете - 33760000; 

3.Уговорена вредност :  98 820,00 динара без ПДВ-а,  118 584,00 дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

5.Број примљених понуда : 2 

6.Највиша и најнижа понуђена цена : највиша понуда 114 260,00 дин без ПДВ-а , 

најнижа  98 820,00  динара без ПДВ-а 

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

прихватљива 98 820,00 динара без ПДВ-а  

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора :25.03.2020.г. 

10.Датум закључења уговора : 10.04.2020.г. 

11.Основни подаци о добављачу : “S2N Pro Trade" ДОО, 23 дивизије број 29,Соко Бања 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : из објективних разлога, нпр. 

промена цена на тржишту. 

 



Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-323 /2 

Датум  13.04.2020. год. 

  тел. 010/311-258  

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 3- Средства за дезинфекцију и 

прање-  поступак јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.5./2020,набавкa добара - 

средства за хигијену 

 

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: средства за хигијену,  партија 3-Средства за дезинфекцију и 

прање 

Назив и ознака из општег речника набавке: средства за дезинфекцију - 24455000 

3.Уговорена вредност :  113 850,00 динара без ПДВ-а,  136 620,00 дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

5.Број примљених понуда : 1 

6.Највиша и најнижа понуђена цена :пристигла је само једна понуда за ову партију   

113 850,00  дин без ПДВ-а  

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

прихватљива 113 850,00 динара без ПДВ-а  

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора :25.03.2020.г. 

10.Датум закључења уговора : 10.04.2020.г. 

11.Основни подаци о добављачу :  S2N Pro Trade" ДОО, 23 дивизије 29,Соко Бања 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : из објективних разлога, нпр. 

промена цена на тржишту. 

 

 



 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-323 / 3 

Датум  13.04.2020. 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 4- Производи за машину за прање 

посуђа  Wintеrhalter-  поступак јавне набавке мале вредности  бр. 

1.1.5/2020,набавкa добара - средства за хигијену 

 

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:  средства за хигијену партија 4-Производи за машину за 

прање посуђа  Wintеrhalter 

Назив и ознака из општег речника набавке: пасте и прашкови за чишћење -39813000 

3.Уговорена вредност :  43 175,00  динара без ПДВ-а, 51 810,00  дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

5.Број примљених понуда : 2 

6.Највиша и најнижа понуђена цена :највиша понуда 43 987,50 дин без ПДВ-а , најнижа   

43 175,00 динара без ПДВ-а 

7.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда : највиша понуда              

43 987,50 динара без ПДВ-а , најнижа  43 175,00 динара без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора :25.03.2020.г. 

10.Датум закључења уговора : 10.04.2020.г. 

11.Основни подаци о добављачу :  ДОО”Nataly drogerija”, Благоја Паровића 4/12,Ниш 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : из објективних разлога, нпр. 

промена цена на тржишту. 

 



 

 

Млекарска школа са домом  

ученика "Др Обрен Пејић"  

Николе Пашића 173 ,Пирот 

Дел. број  0 5-323 / 5 

Датум  13.04.2020. 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- средство за прање конвекцијске 

пећнице MKN-  поступак јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.5./2020,набавкa 

добара - средства за хигијену 

 

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:  средства за хигијену -  партија 5-Средство за прање 

конвекцијске пећнице MKN 

Назив и ознака из општег речника набавке: пасте и прашкови за чишћење -39813000 

3.Уговорена вредност : 46 760,00 динара без ПДВ-а,  56 112,00 дин са ПДВ-ом. 

4.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

5.Број примљених понуда : 1 

6.Највиша и најнижа понуђена цена :само је једна пристигла понуда 46 760,00динара 

без ПДВ-а 

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

прихватљива понуда 46 760,00  динара без ПДВ-а 

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

9.Датум доношења одлуке о додели  уговора :25.03.2020.г. 

10.Датум закључења уговора : 10.04.2020.г. 

11.Основни подаци о добављачу :  ДОО”Nataly drogerija”, Благоја Паровића 4/12,Ниш 

12.Период важења уговора : 12 месеци 

13.Околности које представљају основ за измену уговора : из објективних разлога, нпр. 

промена цена на тржишту. 


