
 

 

 

 

 
 

Пснпвна и средоа шкпла „9.мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
Брпј: 631/1 
Дана: 15.05.2017. гпдине 
 
 

 

На пснпву шлана 55. став 1. ташка 8, шлана 57. и шлана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  
 

НАРУЧИЛАЦ 
ПСНПВНА И СРЕДОА ШКПЛА “9. МАЈ”,  

23000 Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
 

пбјављује 
 

OБAВEШTEОE 
o зaкључeнoм угoвoру јавне набавке мале вреднпсти 

дпбара – Намирница и прехрамбених прпизвпда за щкплску кухиоу, пбликпвану пп партијама пд 1 
дп 11, за партије пд 1 дп8 и 10, брпј ЈН  1.1.2. /2017 

за партију 1. Месп и прерађевине пд меса 
 

Нарушилац 
Оснпвна и средоа щкпла “9. Мај“, Нарпдне 
пмладине 16, 23000 Зреоанин 

Интернет страница www.9majzr.edu.rs 

Врста нарушипца кприсник бучетских средстава – пбразпвна устанпва 

Врста предмета набавке 
Предмет јавне набавке су дпбра – намирнице и 
прехрамбени прпизвпди за щкплску кухиоу, 
пбликпвану пп партијама пд 1 дп 11. 

Назив и пзнака из ппщтег решника јавне набавке 
Храна, пиће, дуван и српдни прпизвпди, пзнака је 
15000000; Прпизвпди живптиоскпг ппрекла, месп и 
месни прпизвпди - 15100000 

Прпцеоена вреднпст јавне набавке 580.000,00 динара без ПДВ 

Угпвпрена вреднпст јавне набавке 556.225,00 динара без ПДВ 

Критеријум за дпделу угпвпра Најнижа ппнуђена цена 

Брпј примљених ппнуда Нарушилац је у ппступку примип 2 ппнуде 

Највища ппнуђена цена 561.500,00 динара без ПДВ 

Најнижа ппнуђена цена 556.225,00  динара без ПДВ 

Највища ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда 561.500,00  динара без ПДВ 

Најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда 556.225,00 динара без ПДВ 

Датум дпнпщеоа Одлуке п дпдели угпвпра 04.05.2017.гпдине 

Датум закљушеоа угпвпра 11.05.2017. гпдине 

Оснпвни ппдаци п дпбављашу 
„Паланка прпмет“, д.п.п.Змај Јпвина 14, 
Смедеревска Паланка  
Матишни брпј: 07395051, ПИБ: 101560724 

Перипд важеоа угпвпра 
Угпвпр важи пд 13.05.2017. гпдине дп 12.05.2018. 
гпдине, пднпснп дп утрпщка средстава нарушипца 
предвиђених за пву намену. 

Окплнпсти кпје представљају пснпв за измену 
угпвпра 

Прпмена цена на тржищту 

 
          директпрка щкпле 

         _________________ 
           Снежана Олущки 


