
       На основу  чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Репиблика Србија" број 124/12, 68/15), и члана 21. Статута Електронског факултета 
у Нишу, декан Факултета је дана 25.03.2016. године донео  

 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
ПАРТИЈА II 

 
 Д О Д Е Љ У Ј Е   С Е   уговор понуђачу „ P.D. BROKER D.O.O.“ Ниш, у поступку  јавне 
набавке мале вредности добара брoj 003/16 – тонери за потребе   Електронског факултета у Нишу. 
 Предмет јавне набавке: тонери за потребе Електронског факултета у Нишу. 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
 Одлуком наручиоца – Електронског факултета у Нишу бр. 08/03-003/16 од 02.03.2016. године 
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 003/16 – тонери за потребе  
Електронског факултета у Нишу, а истовремено је донето и  Решење о образовању комисије за 
јавну набавку, бр. 08/03-003/16-001 од 02.03.2016 године. 

Средства потребна за јавну набавку предвиђена су: 
 - Законом о буџету за 2016. годину  
           - Финансијским планом бр. 07/01-005/16-002 од 22.12.2015. године, на позицији бр. 
37, екокномска класификација 4261. 
 -        Планом набавки за 2016. годину бр. 02/02-003/16-004 од 03.02.2016.године. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: тонери 

ОРН 2-30125110 

 

Критеријум за доделу уговора; Најнижа понуђена цена. 
 
Комисија је детаљним прегледом благовремених понуда установила следеће: 
 

 
1. „P.D. BROKER DOO“ Ниш, ул. Мајаковског 95 , матични број: 07606575, ПИБ: 

100615356, је самостално поднео понуду број 83-3/16 од 21.03.2016. године и иста је 
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.  

Укупна понуђена цена добара износи 968.980,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са 
урачунатим ПДВ-ом износи 1.162.776,00 динара. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања 
понуда.  

 
 
 
 



2. „MIKOPS DOO“ Ниш, ул. Војводе Танкосића 6/лок.5 , матични број: 20060719, 
ПИБ: 13959402, је самостално поднео понуду број 10/2016 од 17.03.2016. године и иста је 
прихватљива, јер испуњава све услове из конкурсне документације.  

Укупна понуђена цена добара износи 1.031.100,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са 
урачунатим ПДВ-ом износи 1.237.320,00 динара. Рок важења понуде је 40 дана од дана отварања 
понуда.  

 
3.    „СТИЛОС ДОО“ Нови Сад, ул. Футошки пут 67, матични број: 08262390, ПИБ: 

100236231, је самостално поднео понуду број 09/03 од 19.03.2016. године и иста је  
неприхватљива, јер  прелази износ процењене вредност јавне набавке. 

Укупна понуђена цена добара износи 1.664.380,52 динара без урачунатог ПДВ-а, што са 
урачунатим ПДВ-ом износи 1.997.256,62 динара. Рок важења понуде је 45 дана од дана отварања 
понуда.  

 
4.    „DELFI COMMERCE DOO“ Београд, ул. Јурија Гагарина 122/7, матични број: 

06755887, ПИБ: 100134507, је самостално поднео понуду број 1403 од 14.03.2016. године и иста је  
прихватљива, јер  испуњава све услове из конкурсне документације.  

Укупна понуђена цена добара износи 1.289.980,00 динара без урачунатог ПДВ-а, што са 
урачунатим ПДВ-ом износи 1.547.976,00 динара. Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања 
понуда.  

 
 

Ранг листа прихватљивих понуда: 
  

  Р.бр. 
 

Назив / име  понуђача 
Укупна понуђана цена добара 

без  
урачунатог ПДВ-а 

Укупна понуђана цена 
добара са урачунатим ПДВ-

ом 
1. P.D. BROKER DOO“ Ниш 968.980,00 1.162.776,00 
2. MIKOPS DOO Ниш, 1.031.100,00 1.237.320,00 

3. „DELFI COMMERCE DOO“ 
Београд, 1.289.980,00 

 
1.547.976,00 

 
Комисија за јавну набаку добара брoj 08/03-003/16  –– тонери за потребе Електронског 
факуктета у Нишу, предложила Наручиоцу да понуђачу „P.D. BROKER D.O.O.“Ниш , на 
основу понуде број 83-3/16 од 21.03.2016. године чија укупна цена износи 968.980,00 динара 
без урачунатог ПДВ-а, што са урачунатим ПДВ-ом износи 1.162.776,00динара, додели 
уговор о јавној набавци, јер је доставио најнижу цену у својој понуди. 
          Декан Електронског факултета у Нишу, је прихватио предлог Комисије за јавну набаку 
мале вредности добара брoj 003/16 – тонери  за потребе Електронског факуктета у Нишу и 
одлучио да додели  уговор о јавној набавци понуђачу  „ P.D. BROKER D.O.O.“Ниш “  
 
Број: 08/03-003/16-004 
 
У Нишу, дана: 25.03.2016. године                                                                                      
                                       Д Е К А Н  
                                                                                      
               ____________________ 
                                                                             Проф. др Драган Јанковић 
 


