
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 1788-29/16 
                     Датум: 27. август 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
          На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 
гласник РС», број 124/12), 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
у отвореном поступку јавне набавке добара 

- Потрошни канцеларијски материјал и рисовани папир формат А3 и А4 за 
потребе Министарства спољних послова –  

редни број ЈНОТ 9/2014 
Партија 1, Канцеларијски потрошни материјал за потребе Министарства 

спољних послова 
 

 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство спољних 

послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, www.mfa.rs  
2. Врста наручиоца: орган државне управе. 
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

потрошни канцеларијски материјал и рисовани папир формат А3 и А4 за 
потребе Министарства спољних послова. Назив и ознака из Општег 
речника набавки: 30192000 – Канцеларијски материјал, 30197000 – Ситна 
канцеларијска опрема, 30199000 – Канцеларијски материјал од хартије и 
други артикли. 

4. Уговорена вредност: 1.289.548,35 динара без ПДВ-а. 
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
6. Број примљених понуда: 3 (три). 
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 1.557.710,24 

динара без ПДВ-а и најнижа понуђена цена је 1.178.799,80 динара без 
ПДВ-а. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша 
понуђена цена је 1.557.710,24 динара без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 
је 1.289.548,35 динара без ПДВ-а 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
понуђач није наступио са подизвођачем. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 7. август 2014. године. 
11. Датум закључења уговора: 25. август 2014. године. 



12. Основни подаци о добављачу: PREDUZEĆE IVAĐO ZA 
POSREDOVANJE I PROMET DOO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Стевана 
Марковића бр. 8, Београд – Земун. 

13. Период важења уговора годину дана од дана закључења. 
14. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.  

 
                                                                                                          К О М И С И Ј А 
 
 


