
 

 

 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Датум: 14.12.2018. године 

Дел.бр.:145. 

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15)  

 

Музичка школа ''Исидор Бајић''  Нови Сад 

Његошева 9 , Нови Сад 

 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ,  ЈНМВ 96/2018 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  ПО ПАРТИЈАМА 

 

Наручилац: 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

ПИБ: 102028953 

МАТ. БРОЈ: 08066922 

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs 

е – mail: isabajic@sbb.rs, 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Добра 

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку материјала за образовање-потрошни 

материјал за наставу-партија бр. 1. 

Уговорена вредност: -589.390,00 динара, са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда.  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео 

самостално 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.12.2018.г. 

Датум закључења уговора: 10. 12. 2018.г. 

Подаци о добављачу: SMS MUSIC DOO NOVI SAD,DRAGIŠE BRAŠOVANA 14, NOVI SAD 

Околности које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности. 

 

Наручилац: 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

ПИБ: 102028953 

МАТ. БРОЈ: 08066922 

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs 

е – mail: isabajic@sbb.rs, 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Добра 

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку материјала за образовање- аудио 

техника, партија бр. 2. 

Уговорена вредност: -94.200,00 динара, са ПДВ-ом. 
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Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда.  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео 

самостално 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.12.2018.г. 

Датум закључења уговора: 10. 12. 2018.г. 

Подаци о добављачу: SMS MUSIC DOO NOVI SAD,DRAGIŠE BRAŠOVANA 14, NOVI SAD 

Околности које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности. 

 

Наручилац: 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

ПИБ: 102028953 

МАТ. БРОЈ: 08066922 

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs 

е – mail: isabajic@sbb.rs, 

Врста наручиоца: 

Просвета 

Врста предмета  јавне набавке: 

Добра 

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку материјала за образовање- општи, 

партија бр. 3. 

Уговорена вредност: 112.719,00 динара, са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда.  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео 

самостално 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.12.2018.г. 

Датум закључења уговора: 10. 12. 2018.г. 

Подаци о добављачу: RMG STILO DOO, VETERNIČKA 34 B, NOVI SAD 

Околности које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности. 

 

 

                                                    Комисија за јавну набавку, по  

Решењу Наручиоца од 09. 11. 2018.г.,дел.бр.97  
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