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Основна и средња школа „9. Мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

ПИБ: 100903595 

Број: 2005 

Дана: 26.10.2015. године 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 2004 од 26.10.2015. године који је 

сачинила Комисија за јавну набавку добара – материјала за образовање и административног 

материјала, обликовану по партијама од I до V, за партију III Mатеријал за машинску радионицу и 

партију V Mатеријал за кројачку радионицу – прибор, по позиву број 1954 од 15.10.2015. године, 

директорка Наручиоца: Основна и средња школа „9.МАЈ'' Зрењанин, Народне омладине 16, дана 

26.10.2015.године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Додељује се уговор за јавну набавку добара – материјала за образовање и 

административног материјала, обликовану по партијама од I до V, за партије III и V, по позиву број 

1954 од 15.10.2015. године, објављеном на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на 

интернет страници www.9majzr.edu.rs дана 15.10.2015. године, за партију III Материјал за 

машинску радионицу, понуђачу „Тишма“, д.о.о. Београдска б.б. 23000 Зрењанин, чија је понуда 

прихватљива, са понуђеном ценом од 107.302,50  динара без ПДВ-а што са ПДВ-ом износи 

128.763,00 динара, са роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуда, роком плаћања 

45 дана од дана испостављања фактуре и роком испоруке од 3 дана од дана требовања. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Наручилац: Основна и средња школа „9. Мај“ Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 

Адреса наручиоца: Зрењанин, Народне омладине бр. 16. 

Интернет страница наручиоца: www.9majzr.edu.rs 

Врста наручиоца: Просвета 

Број и датум доношења одлуке: 2005 од 26.10.2015. године 

Предмет јавне набавке: Набавка добара – материјала за образовање и административног 

материјала, обликовану по партијама од I до V, за партију III Материјал за машинску радионицу 

Процењена вредност  партије  III Maтеријал за машинску радионицу је 110.000,00 дин без 

ПДВ; 

Број примљених понуда: једна 

Понуђена цена:  

- највиша: 107.302,50 динара 

- најнижа: 107.302,50 динара 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

- највиша: 107.302,50 динара 

- најнижа: 107.302,50 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
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Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор : 

„Тишма “, д.о.о. Београдска б.б. 23000 Зрењанин 

Матични број: 08374155, ПИБ: 101164423  

Понуда заведена код наручиоца под бројем 1999 од 23.10.2015. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 

подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 
 

 

Одлуку објавити на порталу јавних набавки и истовремено доставити: 

1)  Комисији за јавну набавку 

2)  Архиви 

 

 

 

 

                                                     Директорка школе 

 

                                             ____________________ 

                       Олушки Снежана 

 

 

 

 

 

 


