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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-4/17-43-3 

11.09.2017. године 
Ниш 

 
 
 

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

 
 
 

 Назив и адреса наручиоца 
-  Апелациони суд, 18106 Ниш, ул. Војводе Путника бб 
- ПИБ 106400812, Матични број 17773739 
- интернет страница наручиоца: www.ni.ap.sud.rs 

 
 Врста наручиоца: Правосуђе, шифра делатности: 8423 
     
 Врста предмета набавке: добро 

 Предмет јавне набавке је канцеларијски материја – ваљци за канцеларијске 
уређаје - фотокондуктори 

 Ознака из општег речника набавки: 30124300  
                                                                    
 Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
   
 Уговорена вредност: 9.454,00 динара без ПДВ-а по јединчним ценама 
     
 Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
   
 Број примљених понуда: 1 благовремена и прихватљива понуда 
   
 Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а: 9.458,00 динара, односно 

9.458,00 динара 
 
 Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а код прихватљивих понуда: 

9.458,00 динара, односно 9.458,00 динара 
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 Начин извршења уговора: Уговор ће Испоручила извршити самостално без 

подизвођача 
   
 Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.08.2017. године  
   
 Датум закључења уговора: 04.09.2017. године уговор је потписао председник 

Апелационог суд у Нишу, а дана 06.09.2017. године уговор је потписао директор 
фирме ''INFORMATIKA'' АД Београд (Стари Град) 

 
 Основни подаци о Испоручиоцу: ''INFORMATIKA'' АД Београд (Стари Град), са 

седиштем Београду, у ул. Јеврејска бр. 32, ПИБ 100001716, матични број 
07024592 

  
 Период важења уговора: Уговор се закључује на годину дана од дана закључења 

уговора, односно до утрошка средстава предвиђених за ту намену, у зависности 
од тога који услов пре наступи 

   
 Околности које представљају основ за измену уговора: Цена добара се може 

мењати само уз обострану сагласност, из оправданих разлога, услед поремећаја 
на тржишту и инфлаторних кретања 

 
 Околности које представљају основ за раскид уговора: Уговор може бити 

раскинут од стране наручиоца у случају битних поремећаја на тржишту и 
повећања цена, уколико Испоручилац није у могућности да испоручује добра 
траженог квалитета или ако испоручена добра не одговарају квалитету из понуде, 
а није извршена замена предвиђена чл.4. ст.5. уговора 

 
 


