
 
Број: 656 
Датум:25.08.2017. 
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 655 од 25.08.2017. 
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 

партију 7,  у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број јавне 
набавке 4/2017 додељује  се следећем  понуђачу: 

 
партија 7 – цеви и жица 
Трговина на велико и мало и комисион Металија, Драган Мајсторовић ПР,   
Рибараска обала 36, Сремска Митровица 

 
Образложење 

 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 600 од 10.08.2017. 

године покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка потрошног 
материјала у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици за партије 7. 
Партија 7 – Цеви и жица, процењена вредност 83.333,33 динара без ПДВ 
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
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 25.08.2017. године до 09:00 часова, примљена је 1 понуда од 
следећих понуђача: 
 
 
 



Р.бр. Број под 
којим је 
понуда 
заведена 

Назив или шифра понуђача Датум Час 
пријема 
понуде 

1. 653 Трговина на велико и мало и комисион 
Металија, Драган Мајсторовић ПР, 
Рибараска обала 36, Сремска 
Митровица 

25.08.2017. 
године 

8:45 
часова 

Неблаговремених понуда није било. 
 
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. Трговина на велико и мало и комисион 
Металија, Драган Мајсторовић ПР, 
Рибараска обала 36, Сремска Митровица, 
Матични број: 5673290, ПИБ: 103712845 

42.258,17 
динара  

50.710,70 
динара  

 
Након прегледа документације, констатовано је да је понуда понуђача Трговина на 

велико и мало и комисион Металија, Драган Мајсторовић ПР Сремска Митровица, 
прихватљива, обзиром да испуњава све обавезне и додатне услове за учешће у овом 
поступку јавне набавке, те Комисија предлаже директору Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици да донесе следећу: 
 

О Д Л У К У 
 

Уговор о јавној набавци добара – Потрошни материјал за партију 7, за потребе Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици додељују се: 

 
партија 7 – цеви и жица 
Трговина на велико и мало и комисион Металија, Драган Мајсторовић ПР,   
Рибараска обала 36, Сремска Митровица 

                                                                                              
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

              
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                                                                     


