
 
Република Србија 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ 

Број: IV-СУ-29-60/16 

Дана:20.05.2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 
На основу чл. 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015) 

 

 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ 

34000   Крагујевац, Трг војводе Радомира Путника бр.4 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом  уговору 

 

 

 

1. Назив и адреса наручиоца 

- Апелациони суд, Крагујевац, ул. Трг Војводе Радомира Путника бр.4 

- ПИБ 106398997, Матични број 17773712 

 

2. Интернет страница наручиоца: www.kg.ap.sud.rs 

 

3. Врста наручиоца: Правосуђе. 

 

4. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

5. Врста предмета: Услуге. 

Предмет јавне набавке је сервисирање рачунарске опреме (копир апарата,       

штампача и рачунара) и рециклирање тонера за потребе Апелационог суда у 

Крагујевцу.  

Набавка је обликована у две партије, и то: 

Партија бр. 1- Сервисирсње рачунарске опреме (копир апарата, штамача и 

рачунара); 

Партија бр. 2- Рециклирање тонера; 
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Ознака из општег речника набавки за: 

Партију број 1- Сервисирсње рачунарске опреме (копир апарата, штамача и 

рачунара) је 50312000; 

Партија број 2- Рециклирање тонера је DA37; 

                     
6. Уговорена вредност за партију бр. 1- Сервисирсње рачунарске опреме 

(копир апарата, штамача и рачунара) је 300.000,00 динара без ПДВ-а. 

    

7. Критеријум за доделу уговора за партију број 1: Најнижа понуђена цена. 

 

8. Број примљених понуда за партију број 1  је 2 (две). 

 

9. Највиша понуђена цена за партију број 1 је 204.249,00 динара са ПДВ-ом, а 

најнижа понуђена цена за партију број 1 је 94.500,00 динара са ПДВ-ом. 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора за партију број 1: 

10.05.2016.године. 

 

11. Датум закључења уговора за партију број 1: 19.05.2016.године. 

 

12. Основни подаци о добављачу за партију број 1- Сервисирсње рачунарске 

опреме (копир апарата, штамача и рачунара): „Informatika“ а.д. из Београда 

ул. Јеврејска број 32. Матични број: 54424752. 

 

13. Период важења уговора за партију број 1: Уговор се закључујe за период од 

18.05.2016.године до 18.05.2017.године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


