
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, бр. 14 од 14.02.2015. и бр. 68 од 04.08.2015.), 

Н АРУЧИЛАЦ 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ 

18000 Ниш, Косовке девоке бр. 6 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за  

ЈНД-М 1.1.3/2020 – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

Подељено по партијама 

  

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

интернет страница  www.domucenikasrednjihskolanis.rs  

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава / просвета. 

3. Врста предметне набавке:  ЈНД-М 1.1.3/2020 – Набавка материјала за одржавање 

хигијене подељена по партијама 
- Партија 3. Хемијска средства - ОРН - 24000000   

4. Процењена вредност јавне набавке Укупна процењена вредност набавке добара - 

набавка материјала за текуће одржавање је 1,428.740,00 динара без ПДВ-а, односно 

1,714.488,00 динара са ПДВ-ом.  Процењена вредност по партијама: 

- Партија 3. Хемијска средства - 406.865,00 рсд. без ПДВ-а 

5. Вредност Уговора о јавној набавци за партију 3:  398.325,00 рсд. (без ПДВ-а); 

6. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена; 

7. Број примљених понуда: Наручилац је у поступку примио 1 (једну) понуду;  

8. Број прихватљивих понуда: Наручилац је у поступку примио 1 (једну) прихватљиву 

понуду. 

9. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи:  398.325,00 дин. (без ПДВ-а) 

за набавку робе у партији 3; 

10. Најниже понуђена цена код прихватљивих понуда износи: 398.325,00 дин. (без ПДВ-а) 

за набавку робе у партији 3; 

11. Датум доношења одлуке: Одлука о додели Уговора донета дана 06.04.2020. године; 

12. Датум закључења Уговора: 15.04.2020. године. 

13. Основни подаци о добављачу: „Натали дрогерија“ тр Ниш, ул. Благоја Паровића 

4/12, 18000 Ниш, ПИБ 104696754, Мат. Бр. 60430306  

14. Лице овлашћено за потписивање уговора:  Бранислав Ранђеловић. У поступку ЈНД-

М 1.1.3/2020 – набавке материјала за одржавање хигијене подељена по партијама, 

наручилац је донео Одлуку о измени одлуке о додели Уговора број  545 од 06.04.2020. 

године, на основу које је закључен Уговор о јавној набавци добара са добављачем, број 

571 од 15.04.2020. године 

15. Период важења Уговора: 12 месеци или до исцрпљивања финансијских средстава на 

позицији за партију 3 у ЈНД-М 1.1.3/2020 – материјали за одржавање хигијене. 

16. Околности које представљају основ за измену уговора: Добављач је сагласан да 

гарантује цену испоруке добара и остале услове утврђене у понуди наведеној у члану 3.  

овог уговора. Измена уговора није могућа. 

 

http://www.domucenikasrednjihskolanis.rs/

