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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 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ 

 

18000 Ниш, Косовке девојке 6 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

Наручилац – Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке 6, 18000 Ниш, 

интернет страница Наручиоца www.domucenikasrednjihskolanis.rs 

Врста наручиоца – корисник буџетских средстава 

Врста предмета набавке – Предмет јавне набавке је набавка материјала за посебне 

намене-ситан инвентар за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу 

(обликована по партијама): 

 

Партија 2 – Ситан инвентар-радионица  

 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке је : 

За партију 2 - 39300000 – Разна опрема 

 
У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку материјала за посебне 

намене-ситан инвентар за потребе Дома ученика средњих школа у Нишу ЈНД-М 

број 05/13, Партија 2 – Ситан инвентар-радионица  наручилац је донео Одлуку о 

додели уговора број 1814, од 22.11.2013, на основу које  је закључен  Уговор о 

јавној набавци са добављачем добара ,,ВИНПРОМ ПЛУС,, ,ДОО  Ниш, ул. 

Станоја Бунушевца бр. 6а. 

 Процењена вредност јавне набавке износи:  238.410,00  динара без ПДВ-а; 

 Уговорена вредност јавне набавке износи: 125.600,00 динара без ПДВ-а 

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку је најнижа понуђена цена; 

 Број примљених понуда: Наручилац је у поступку примио 3 понуде; 

 Највиша понуђена цена износи: 186.687,40 динара без ПДВ-а 

 Најнижа понуђена цена износи:  68.793,84 динара без ПДВ-а  

 Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 186.687,40   

динара без ПДВ-а 

 Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 125.600,00    

динара без ПДВ-а 

 Датум доношења Одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора донета 

дана 22.11.2013. године; 
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 Датум закључења уговора: Уговор је закључен дана 05.12.2013. године, са 

добављачем, ,, ВИНПРОМ ПЛУС,, ДОО Ниш, ул. Станоје Бунушевца 

6а18000 Ниш, Матични број: 20499869, ПИБ: 105959016; 

 Период важења уговора: 1 година од дана закључења уговора; 

 Цена је фиксна и не може се мењати осим ако наступи поремећај на 

тржишту који битно утиче на реализацију уговора ( раст цена на мало преко 

5% према званичним подацима Републичког завода за статистику). 

 

 

 

 


