
 
 
 
 

 
 

Основна и средња школа „9.мај“ 
Зрењанин, Народне омладине 16 
Број: 1403    
Дана: 10.07.2014. године 
 
 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/2012)  
 

НАРУЧИЛАЦ 
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА “9. МАЈ”,  

23000 Зрењанин, Народне омладине 16 
 

објављује 
 

OБAВEШTEЊE 
o зaкључeнoм угoвoру за јавну набавку радова на инвестиционом одржавању школског 

игралишта (дела школског дворишта) у преговарачком поступку  
са објављивањем позива за подношење понуда 

 

Наручилац Основна и средња школа “9. Мај“, Народне омладине 16, 
23000 Зрењанин 

Интернет страница www.9majzr.edu.rs 
Врста наручиоца корисник буџетских средстава – образовна установа 

Природа и обим радова и основна обележја радова, 
место извршења радова, ознака из класификације 
делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке: 

Набавка радова на инвестиционом одржавању школског 
игралишта (дела школског дворишта) у Зрењанину, улица 
Народне омладине 16; Нивелација постојећих шахтова и 
замена поклопаца у складу са извршеном нивелацијом и 
пресвлачење школског игралишта асфалтном масом АБ8, 
d=4cm на површини 1120м2. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке Радови на поплочавању и асфалтирању површина – 
45233222 

Процењена вредност јавне набавке 1.666.700,00  динара без ПДВ 
Уговорена вредност јавне набавке 1.666.628,00   динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда Наручилац је у поступку примио 2 понуде 
Највиша понуђена цена 2.381.000,00  динара без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена 1.666.628,00  динара без ПДВ-а 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 1.666.628,00  динара без ПДВ-а 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 1.666.628,00  динара без ПДВ-а 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко 
подизвођача - 

Датум доношења Одлуке о додели уговора 17.06.2014.године 
Датум закључења уговора 08.07.2014. године 

Основни подаци о добављачу 

Д.о.о. „САША – ИНЖИЊЕРИНГ“  23000 Зрењанин, Булевар 
Вељка Влаховића 1/29 
Матични број: 20116951 
ПИБ: 104222098 

Период важења уговора До завршетка радова 
Околности које представљају основ за измену уговора Нису предвиђене 

 
 

             директорка школе 

                       .  _____________________ 
       Снежана Олушки   

 


