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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-6/15-42 
26.06.2015. године 

Ниш 
 
 
 

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

 
 

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 добро-рачунарска и административна опрема разврстан 
у шест партија: 

Партија 1-персонални рачунар, монитор, тастатура и миш од истог произвођача 
ознака из општег речника набавке: 

 - 30213000 – персонални рачунар 
Партија 2-монитор,  
ознака из општег речника набавке: 

- 30231310-раван екран 
Партија 3-ласерски штампач, 
ознака из општег речника набавки:  

- 30232110-ласерски штампач 
Партија 4-факс апарат 

 - 32552100 – факс апарат 
Партија 5-професионални диктафон,  
ознака из општег речника набавке: 

- 32332100-диктафон 
Партија 6-конференцијски диктафон, 
ознака из општег речника набавки:  

- 32332100-диктафон 
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 Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
   
 Уговорена вредност:    

Партија 1 - 216.600,00 динара без ПДВ-а  
Партија 2 -   47.400,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 3 - 359.985,00 динара без ПДВ-а  
Партија 4 -   21.500,00 динара без ПДВ-а. 
Партија 5 - 221.650,00 динара без ПДВ-а  
Партија 6 -   84.700,00 динара без ПДВ-а. 

 
 Критеријум за доделу уговора за обе партије: Најнижа понуђена цена   
   
 Број примљених понуда: 6 благовремених (разврстано: за Партију 1: 3, за 

Партију 2: 3, Партију 3: 6, за Партију 4: 3, Партију 5: 4 и за Партију 6: 4); није 
било неблаговремених понуда. Од 6 благовремених понуда за Партију 1 је стигло 
3 (све прихватљиве), за Партију 2 је стигло 3 (све прихватљиве), Партију 3 је 
стигло 6 (4 прихватљиве и 2 неприхватљиве), за Партију 4 је стигло 3 (све 
прихватљиве), за Партију 5 је стигло 4 (све прихватљиве) и за Партију 6 је стигло 
4 (све прихватљиве)  

   
 Највиша и најнижа понуђена цена без ПДВ-а код прихватљивих понуда: 

Партија 1: 272.400,00 динара, односно 216.600,00 динара 
Партија 2:   55.960,00 динара, односно   47.400,00 динара  

       Партија 3: 724.500,00 динара, односно 359.985,00 динара 
  Партија 4:   25.290,00 динара, односно   21.500,00 динара 

Партија 5: 246.000,00 динара, односно 221.650,00 динара 
Партија 6: 246.100,00 динара, односно   84.700,00 динара 
 

 Начин извршења уговора: Уговор ће сваки Испоручилац извршити самостално 
без подизвођача  

   
 Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2015. године  
   
 Датум закључења уговора: 15.06.2015. године  
   
 Основни подаци о Испоручиоцу:  
            за Партију 1 и за Партију 2 испоручилац је Предузеће за производњу, 
трговину на велико и мало и спољну трговину „ЈАКОВ СИСТЕМ“ ДОО Ниша, са 
седиштем у ул. Булевар Немањића бр. 25, Зона III, локал бр. 69,  ПИБ 104184749, 
матични број 201032999;  извршиће набавку самостално, 
  за Партију 3 испоручилац је Предузеће за производњу рачунарске опреме и 
информатички инжењеринг ''INFORMATIKA'' ад са седиштем у Београду, ул. 
Јеврејска бе. 32, матични број 07024592, ПИБ 100001716 

 за Партију 4 испоручилац је Предузеће за производњу, склапање, уградњу  и 
продају електронске опреме ''RCC ELECTRONICS'' ДОО са седиштем у Београду, ул. 
Шајкашка бр. 21, матични број 17090801, ПИБ 100267501 

за Партију 5 и за Партију 6 испоручилац је Владимир Клеут ПР, Самостална 
трговинско-занатска радња ''START'' са седиштем у Чачку, ул. Љубићска бр. 24, 
матични број 55039356, ПИБ 10127662 
  
 Период важења уговора: Сви уговори се закључују на одређено време које 
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једнако дужини понуђеног гарантног рока у обрасцу понуде за предметну партију 
и за 

  Партију 1 је од 23.06.2015. до 23.06.2018. године 
  Партију 2 је од 23.06.2015. до 23.06.2016. године 
  Партију 3 је од 17.06.2015. до 17.06.2016. године 
  Партију 4 је од 18.06.2015. до 18.06.2017. године 
  Партију 5 је од 17.06.2015. до 17.06.2017. године 
  Партију 6 је од 17.06.2015. до 17.06.2017. године 
   
 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. 

 
 


