
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/2012), 

 

 

 

 

ОПШТИНА КИКИНДА 
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 

www.kikinda.org.rs 

 

објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у поступку јавне набавке  

бр. ЈН 1/2015 
 

 

 

1. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

2. Врста предмета: добра 

 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: канацеларијски 

материјал за потребе општине Кикинда, (канцеларијски материјал, 30192000) 

Партија 1: Фотокопир папир (назив и ознака из ОРН: папир за белешке, 30199720);  

Партија 2: Репарирани тонери и рибони (назив и ознака из ОРН: тонер за ласерске штампаче и 

телефакс машине, 30125110); 

Партија 3: Остали канцеларијски материјал (назив и ознака из ОРН: ситна канцеларијска опрема, 

30197000); 

 

4. Уговорена вредност: 

- Партија 1: 688.826,90 динара без ПДВ. 

- Партија 2: 854.197,00 динара без ПДВ 

- Партија 3: 390.298,50 динара без ПДВ 

 

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

6. Број примљених понуда:  
- Партија 1: 4 

- Партија 2: 4 

- Партија 3: 3 

 

 



7. Највиша и најнижа понуђена цена:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 708.752,50 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 688.826,90 динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 958.710,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 820.960,00 динара без ПДВ. 

 Партија 3: Највиша понуђена цена је 465.223,75 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 390.298,50 динара без ПДВ. 

  

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 688.826,90 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена је 688.826,90 динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 854.197,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 854.197,00 динара без ПДВ. 

 Партија 3: Највиша понуђена цена је 390.298,50 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 390.298,50 динара без ПДВ. 

  

9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.02.2015. године 

 

10. Датум закључења уговора: 17.03.2015. године 

 

11. Основни подаци о добављачу:  

Партија 1: „SAGITTARIUS“ DOO, са седиштем у Суботици, улица Рудић улица бр. 2 

Партија 2: „SAGITTARIUS“ DOO, са седиштем у Суботици, улица Рудић улица бр. 2 

Партија 3: „SAGITTARIUS“ DOO, са седиштем у Суботици, улица Рудић улица бр. 2 

 

12. Период важења уговора: до 17.03.2016. године 

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: Јединичне цене из понуде важиће  

током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања уговореног периода, осим у 

случају битно измењених тржишних прилика. Под измењеним тржишним приликама подразумева 

се да раст индекса потрошачких цена прелази пројектовану стопу од 4,2% за 2015. годину, који се 

објављује у „Службеном гласнику РС“ према званичним подацима Републичког завода за 

статистику.  

 

 


