
 
Број:548 

Датум:04.07.2017. 

Сремска Митровица 

              

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде број 547 од 04.07.2017. 

године,  директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици је донео  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор о јавној набавци мале вредности добара – потрошни материјал  за 

партије 3 и 4 у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне 

набавке 4/2017 додељују  се следећим  понуђачима: 

 

партија 3 – вијчана роба 

Трговина на велико и мало и комисион Металија, Драган Мајсторовић ПР,   

Рибараска обала 36, Сремска Митровица 

партија 4 – резервни делови за машине и опрему 

           Тесла доо Сремска Митровица, улица Краља Петра I број 102 

 

Образложење 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 495 од 15.06.2017. године 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка потрошног 

материјала у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици за партије 3,4 и 7. 

 

Укупна процењена вредност износи 291.666,66 динара без ПДВ. 

Партија 3 – Вијчана роба, процењена вредност 125.000,00 динара без ПДВ 

Партија 4 – Резервни делови за машине и опрему, процењена вредност 83.333,33 динара 

без ПДВ 

Партија 7 – Цеви и жица, процењена вредност 83.333,33 динара без ПДВ 

Назив и ознака из Општег речника набавке:  

31000000 – Потрошни материјал за одржавање зграде, 445300000 – вијци, 44800000 боје, 

разни резервни делови 34913000,  цеви 44163100 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 



Поступајући по наведеној Одлуци, Комисија за јавне набавке је позив и конкурсну 

документацију објавила на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома ученика средњих 

школа у Сремској Митровици www.domucenika-sm.edu.rs.  

Благовремено, тј. до дана 03.072017. године до 09:00 часова, примљено је 3 понуде од 

следећих понуђача: 

Р.бр. Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 

пријема 

понуде 

1. 532 Трговина на велико и мало и комисион 

Металија, Драган Мајсторовић ПР, 

Рибараска обала 36, Сремска 

Митровица 

03.07.2017. 

године 

08:13 

часова 

2. 533 „YONEX“ ДОО Сремска Митровица, 

Марка Аурелија бб 

03.07.2017. 

године 

08:32 

часова 

3. 534 Тесла доо Сремска Митровица, улица 

Краља Петра I број 102 

03.07.2017. 

године 

08:50 

часова 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – Вијчана роба,  понуду је  поднео следећи понуђач: 

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 

са ПДВ 

1. Трговина на велико и мало и комисион 

Металија, Драган Мајсторовић ПР, 

Рибараска обала 36, Сремска Митровица, 

Матични број: 5673290, ПИБ: 103712845 

132.603,64 

динара 

159.125,00 

динара 

 

 

ЗА ПАРТИЈУ 4- Резервни делови за машине и опрему, понуду  је поднео следећи понуђач: 

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 

са ПДВ 

1. Тесла доо Сремска Митровица, улица Краља 

Петра I број 102, Матични број: 20163097, 

ПИБ: 104423311 

78.908,33 

динара 

94.960,00 

динара 

 

 

ЗА ПАРТИЈУ 7 – Цеви и жица , понуду је  поднео следећи понуђач :  

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 

са ПДВ 

1. „YONEX“ ДОО Сремска Митровица, 

Марка Аурелија бб, Матични број:8273600, 

ПИБ: 100791746 

108.270,55 

динара 

129.924,66 

динара 

 

 

 

http://www.domucenika-sm.edu.rs/


 

Након прегледа документације, констатовано је следеће: 

 

- Понуда понуђача „YONEX“ ДОО Сремска Митровица није  прихватљива за партију 7 – 

цеви и жица, обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

 Понуде осталих понуђача су прихватљиве, обзиром да испуњавају све обавезне и додатне 

услове за учешће у овом поступку јавне набавке. 

На основу примене критеријума најнижа понуђена цена, Комисија за јавну набавку 

је рангирала приспеле прихватљиве понуде: 

 

партија 3  - Вијчана роба 

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 

са ПДВ 

1. Трговина на велико и мало и комисион 

Металија, Драган Мајсторовић ПР, 

Рибараска обала 36, Сремска Митровица, 

Матични број: 5673290, ПИБ: 103712845 

132.603,64 

динара 

159.125,00 

динара 

 

 

партија 4 – Резервни делови за машине и опрему 

Р.бр. Основни подаци о понуђачу понуђена цена 

без ПДВ 

понуђена цена 

са ПДВ 

1. Тесла доо Сремска Митровица, улица Краља 

Петра I број 102, Матични број: 20163097, 

ПИБ: 104423311 

78.908,33 

динара 

94.960,00 

динара 

 

 

Применом критеријума најнижа понуђена цена извршено је рангирање приспелих 

прихватљивих понуда, те Комисија предлаже директору Дома ученика средњих школа у 

Сремској Митровици да донесе следећу: 

О Д Л У К У 

Уговори о јавној набавци добара – Потрошни материјал за партије 3 и 4,  за потребе 

Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици додељују се: 

 

партија 3 – вијчана роба 

Трговина на велико и мало и комисион Металија, Драган Мајсторовић ПР,   

Рибараска обала 36, Сремска Митровица 

 

партија 4 – резервни делови за машине и опрему 

           Тесла доо Сремска Митровица, улица Краља Петра I број 102 

   

 

 

 

 



 


