
Основна школа “Јован Јовановић Змај” 

Ђурђево 

  

Основна школа “Йован Йованович Змай” 

Дюрдьов 

 
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59  тел./факс: 021/839-033 e-mail: zmaj.djurdjevo@gmail.com 

 

Број: 243 / 18 - 03 

Дана: 05.03.2018. 

 

 

Нa oснoву члана 116. Зaкoнa o јaвним нaбaвкaмa (“Службeни глaсник РС“, брoј 

124/12, 14/15 и 68/15, у дaљeм тeксту Закон), Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' у 

Ђурђеву, објављује 

  

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

НАБАВКА УЖИНЕ УЧЕНИЦИМА 

           

1. Назив наручиоца: Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' 

2. Адреса наручиоца: Краља Петра I 59, Ђурђево 

3. Интернет страница наручиоца: www.zmaj.edu.rs 

4. Врста наручиоца: установа основног образовања 

5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

6. Опис предмета јавне набавке: набавка ужине ученицима 

7. Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: 15000000 – храна, пиће, дуван 

и сродни производи 

8. Уговорена вредност: 611,89 динара по ученику месечно 

9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

10. Број примљених понуда: 4 

11. Понуђена цена: -     Највиша: 778,53 динара по ученику месечно 

- Најнижа: 732,49 динара по ученику месечно 

12. Понуђена цена код прихватљивих понуда: -     Највиша: 778,53 динара 

- Најнижа: 732,49 динара  

13. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

14. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02.2018. године 

15. Датум закључења уговора: 01.03.2018. године 

16. Основни подаци о добављачу:  

назив: СЗТР ''ЧУПИЋ''  

http://www.zmaj.edu.rs/


седиште: Жабаљ, Николе Тесле 39  

ПИБ: 105927365 

матични број: 61844538 

17. Период важења уговора: 01.03.2018. – 28.02.2019. године 

18. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају повећања износа 

за који Општина Жабаљ врши регрес, цена ужине се може повећати на износ 

добијен у поступку јавне набавке 

19. Остале информације: Након доношења одлуке о додели уговора, а пре 

закључивања истог, наручилац и испоручилац су се договорили о смањивању 

обима добара која ће се испоручивати, а ради смањивања цене добара на ниво 

који се регресира ученицима из средстава Општине Жабаљ. 

 

 

                                                                                                               Директор школе 

 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                              (Вукица Петровић) 

 

                                                                                                                               

 


