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На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и  68/2015), а након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности-набавка добара–Набавка материјала за образовање (ред. бр. ЈН.из Плана 
1.1.2) и закљученог уговора о јавној набавци, Предшколска установа «Влада Обрадовић 
Камени» Пећинци, Школска  бр.6 ,Пећинци дана 04.09.2020.године 

о б ј а в љ у ј е 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈAВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

-Набавка материјала за образовање- 

ЈН бр. 620/2020 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦA:Предшколска установа «Влада Обрадовић Камени» Пећинци 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 22410 Пећинци, Школска 6 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:/// 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Просвета 
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра 
ВРСТА УСЛУГА: Набавка материјала за образовање 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 

• 37800000 – материјал за ручни рад и уметничко стварање и 

•  30199000 – канцеларијски материјал од хартије и други артикли; 

 
 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ:  1.499.973,00 дин без ПДВ-а, односно 1.754.088,85 дин. са ПДВ-ом. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена 
 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:  1 ( једна ) 
 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 
- Највиша: 1.499.973,00 дин без ПДВ-а, односно 1.754.088,85 дин. са ПДВ-ом. 

- Најнижа: 1.499.973,00 дин без ПДВ-а, односно 1.754.088,85 дин. са ПДВ-ом. 

 

 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД 

ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 
- Највиша:  1.499.973,00 дин без ПДВ-а, односно 1.754.088,85 дин. са ПДВ-ом. 

- Најнижа:  1.499.973,00 дин без ПДВ-а, односно 1.754.088,85 дин. са ПДВ-ом. 

 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  / 
ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 31.08.2020. године. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:ЛУКИ-КОМЕРЦ ДОО, Ул. Слободана Бајића бр. 12 , 

22410 Пећинци 

Матични број: 08213348   ПИБ: 101427058 
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Период важења уговора: Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања истог и важи 

до испуњења обавеза из овог  уговора, односно закључује се на период до 12 

календарских месеци. 

Околоности које представљају основ за измену уговора:  Уколико раст индекса 

потрошачких цена, према подацима Завода за статистику, пређе 5% у односу на цене из 

периода закључења уговора, Продавац има право да, у писменој форми,  поднесе Купцу 

захтев за повећање цене. 

У том случају, јединичне цене добара се могу повећати искључиво уз писмену 

сагласност Купца на захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене 

примењивати од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена 

цена.  

Остале информације:  /// 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 03.09. 2020. године. 
 

 
 


