
 
Назив наручиоца: Прва техничка школа 
Брoj: 02/4129 
Датум : 19.09.2018.године 
Адреса: Радоја Домановића 8 
К р а г у ј е в а ц 
 
Директор Прве техничке школе из Крагујевца на основу члана 35. Правилника о ближем 
уређивању поступка јавне набавке (Дел. бр. 06/4770 од 23.12.2015. године), члана 107. 
став 3. и  члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 
11.07.2018.године,  доноси 
 

О Д  Л У К У 
о додели уговора – ДРУГА ПАРТИЈА 

 
    1. На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне 
набавке број 404-168/18-XII од 05.06.2018. године, у предмету јавне набавке број 11/2018 : 
Набавка ХТЗ опреме , друга партија- радна и заштитна обућа (ОРН: заштитна обућа 
188300000) , уговор се додељује понуђачу: 
           
Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, улица Града 
Сирена 15, Матични број : 07498993, ПИБ:101741315 ; Понуда број 117/18  од 
05.07.2018.године; и  „Заштитна  радионица Жељезничар“ д.о.о. – огранак Крагујевац,  
Матични број : 08803722, ПИБ:103196763. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
Градска управа за јавне набавке као Tело за централизоване јавне набавке, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), спровела je  отворени поступак јавне  број 1.1.10/18, добра – Набавка ХТЗ опреме 
, друга партија-радна и заштитна обућа, са циљем закључења оквирног споразума са 
једним добављачем, на период важења од годину дана. 
Позив за достављање понуда објављен је дана 03.07.2017.године. на Порталу јавних 
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).  
 
Процењена вредност централизоване јавне набавке износи  19.647.055,00 динара  
(без ПДВ а). 
Друга партија –радна и заштитна обућа, ОРН: 18830000 – 5.906.353,00 динара (без ПДВ-
а). 
 
Процењена вредност јавне набавке – Набавка ХТЗ опреме , друга партија-радна и 
заштитна обућа Прве техничке школе  износи: 19.800,00 динара (уписати износ из плана 
јавних набавки). 
Рок за достављање понуда био 09.07.2018. године до 12:00 часова. Благовремено су  
приспеле понуде: 
 
01.Заједничка понуда “МАТИЦА”д.о.о – огранак конфекција, Крагујевац, и  „Заштитна  
радионица Жељезничар“ д.о.о. – огранак Крагујевац. 

 

 
 

http://www.kragujevac.rs/


 


