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

набавкама („Службени гласник “ РС. бр. 124/2012), 

 

НАРУЧИЛАЦ 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ 

18000 Ниш, Косовке девоке бр. 6 

објављује 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

 о закљученом Уговору 

Наручилац: Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке број 6, 18000 Ниш, 

интернет страница  www.domucenikasrednjihskolanis.rs  

Врста наручиоца: корисник буџетских средстава 

Врста предметне набавке: Административни материјал – подељен  по партијама, 

             ЈНД-М 1.1.8/15, за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу, 

 

           Партија 3- Канцеларисјки материјал (штампарски и сликарски прибор)  

                 

Назив из општег речника јавне набавке је:  ОРН 30192000, 30237000 

 

Процењена вредност јавне набавке:   82.810,00,оо динара без ПДВ-а; 

Вредност Уговора о јавној набавци је:  69.803,72 динара  без ПДВ-а; 

У поступку јавне набавкемале  вредности, за јавну набавку добара: ЈНД-М 1.1.8/15 

Административни материјал - подељена по партијама, Партија 2 .Канцеларијски материјал 

(тонери- допуне), наручилац је донео Одлуку о додели Уговора број 534 од 21.04.2015. 

године, на основу које је закључен Уговор о јавној набавци добара  са „Хијероглиф“ д.о.о 

Ниш, матични број 20891955 , ПИБ 107894337. 

 

Датум доношења одлуке: Одлука о додели Уговора донета дана 21.04.2015. године; 

Критеријум за доделу Уговора: Најниже понуђена цена; 

Број примљених понуда:  Наручилац је у поступку примио 8 (осам)  понуда за  

целокупну набавку ЈНД-М 1.1.8/2015 Административни материјал, подељен  по партијама, 

од  којих је за Партију 3 исправна и прихватљива једна понуда . 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 69.803,72 динара (без ПДВ-а); 

http://www.domucenikasrednjihskolanis.rs/


Најниже понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 69.803,72 динара (без ПДВ-а); 

Добављач је сагласан да гарантује цену добара и остале услове утврђене у понуди 

наведеној у члану 2. Уговора. 

Цене понуђених добара током трајања уговора се могу кориговати споразумно по протеку 

рока важења понуде искључиво због објективних разлога и то:  

 Уколико цена робе зависи од кретања цене на домаћем тржишту, могуће је 

извршити промену цена на више или на ниже и то до износа раста или пада 

цена на мало у Републици Србији, према званично објављеним подацима 

Републичког завода за статистику. 

 уколико на цену утичу и други фактори (девизни курс, робна берза, промена 

цена регулисаних одлуком државних органа и сл...) могуће је извршити 

промену цена на основу аргументованих доказа o потреби промене цена, на 

основу података објављених од стране Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС - објављених на порталу Система тржишних 

информација пољопривреде Србије. 

 
Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена 

садржи назив, односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном ценом и 

новом ценом, проценат промене цене, датум промене нове цене, кратко образложење 

разлога повећања односно смањења цена и одговарајуће доказе. 

Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена.  

У случају да понуђач неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање 

објективних разлога за промену цене, (као што је то горе наведено) наручилац може 

раскинути уговор о јавној набавци, и реализовати средство финанасијксог обезбеђења. 

У случају да цена из става 2.  члана  2. Уговора буде већа од упоредиве тржишне цене, 

Купац задржава право да раскине Уговор.  

Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора. 

 

Датум закључења Уговора: 30.04.2015.година 

Основни подаци о добављачу: „Хијероглиф“ д.о.о. Ниш, ул Вожда Карађорђа 84 а, 

матични број 20891955, ПИБ 107894337. 

Период важења Уговора: 1 (једна) година од дана закључења Уговора. 

 Комисија за јавну набавку 

 

 

 


