
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја, 

објављује: 

 

              

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда Завод за заштиту 

споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја 

  

Адреса наручиоца: Калемегдан Горњи град 14,  Београд  

  

Интернет страница наручиоца: www.belgradeheritage.com 

  

Врста Наручиоца : Индиректни корисник буџетских средстава - култура 

     

Врста предмета: – Куповина канцеларијског материјала, отворени поступак централизоване 

јавна набавка број  09/15, обликоване у 12 партија 

Ознака из општег речника набавке –    ОРН 30192000-1, канцеларијски материјал, ОРН – 

30197000-6 ситна канцеларијска опрема, ОРН -30199000-0, канцеларијски материјал од хартије и 

други артикли   

 

ПАРТИЈА 1 – Папир за писање и папир за штампање и фотокопирање 

 

Уговорена вредност: 96.145,00 динара без ПДВ-а, односно 115.374,00 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 

Понуђена цена: 

највиша -   28.579.526,82 динара без пдв-а 

најнижа -   27.676.853,50 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   28.579.526,82 динара без пдв-а 

најнижа -   27.676.853,50 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

08.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

BIROTEX d.o.o. из Београда, Ул. Чингријина 21, ПИБ: 101739660, Матични број: 07820305 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

 

http://www.belgradeheritage.com/


ПАРТИЈА 2 – Kоверте 

 

Уговорена вредност: 3.235,00 динара без ПДВ-а, односно 3.882,00 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4 

Понуђена цена: 

највиша -   3.291.436,73 динара без пдв-а 

најнижа -   2.752.698,61 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   3.291.436,73 динара без пдв-а 

најнижа -   2.752.698,61 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

SAGITTARIUS d.o.o. из Суботице, Ул. Рудић улица 2, ПИБ: 100960325, Матични број: 08715840 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

ПАРТИЈА 3 – Обрасци, пословне књиге и налепнице 

 

Уговорена вредност: 5.572,00 динара без ПДВ-а, односно 6.686,40 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 8 

Понуђена цена: 

највиша -   3.339.770,65 динара без пдв-а 

најнижа -   2.050.475,85 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   2.339.747,15 динара без пдв-а 

најнижа -   2.050.475,85 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

07.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

МЕХАНОГРАФ-ЈУ д.о.о. из Новог Београда, Ул. Алексиначких рудара 15, ПИБ: 100014828, 

Матични број: 100014828 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 

 



ПАРТИЈА 4 – Табулири, термалне ролне и адинг ролне 

 
Уговорена вредност: 465,00 динара без ПДВ-а, односно 558,00 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 5 

Понуђена цена: 

највиша -   3.928.433,70 динара без пдв-а 

најнижа -   2.776.122,00 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   3.928.433,70 динара без пдв-а 

најнижа -   2.776.122,00 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

МЕХАНОПРИНТ д.о.о.  из Пожеге, Ул. Годовачки пут бб, ПИБ: 106406219, Матични број: 

20594390 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

ПАРТИЈА 5 – фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање 

 
Уговорена вредност: 22.333,50 динара без ПДВ-а, односно 26.800,20 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 10 

Понуђена цена: 

највиша -   10.548.158,20 динара без пдв-а 

најнижа -     7.013.342,35 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   9.995.689,95 динара без пдв-а 

најнижа -   7.013.342,35 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

09.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

ТG COMMERCE d.o.o. из Новог Сада, Ул. Николе Пашића 9, ПИБ: 100237724, Матични број: 

08294852 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 



ПАРТИЈА 6 – Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе 
 

Уговорена вредност: 2.027,00 динара без ПДВ-а, односно 2.432,40 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 7 

Понуђена цена: 

највиша -   1.747.540,00 динара без пдв-а 

најнижа -   1.281.859,80 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   1.747.540,00 динара без пдв-а 

најнижа -   1.281.859,80 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

ИВАЂО д.о.о. из Земуна, Ул. Стевана Марковића 8, ПИБ: 100011436, Матични број: 06882641 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

ПАРТИЈА 7 – Прибор за писање и брисање 

 

Уговорена вредност: 1.738,25 динара без ПДВ-а, односно 2.078,90 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 8 

Понуђена цена: 

највиша -   1.946.772,50 динара без пдв-а 

најнижа -   1.392.054,00 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   1.946.772,50 динара без пдв-а 

најнижа -   1.392.054,00 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

ИВАЂО д.о.о. из Земуна, Ул. Стевана Марковића 8, ПИБ: 100011436, Матични број: 06882641 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

 

 



ПАРТИЈА 8 – пратећи компјутерски материјал, аудио и видео касете 

 

Уговорена вредност: 12.258,00 динара без ПДВ-а, односно 14.709,60 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4 

Понуђена цена: 

највиша -   5.785.109,00 динара без пдв-а 

најнижа -   3.857.209,55 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   5.785.109,00 динара без пдв-а 

најнижа -   3.857.209,55 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

ИВАЂО д.о.о. из Земуна, Ул. Стевана Марковића 8, ПИБ: 100011436, Матични број: 06882641 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

ПАРТИЈА 9 – Батерије 
 

Уговорена вредност: 1.332,80 динара без ПДВ-а, односно 1.599,36 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 

Понуђена цена: 

највиша -   1.283.253,90 динара без пдв-а 

најнижа -      824.179,30 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   1.283.253,90 динара без пдв-а 

најнижа -      824.179,30 динара без пдв-а  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

02.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

ИВАЂО д.о.о. из Земуна, Ул. Стевана Марковића 8, ПИБ: 100011436, Матични број: 06882641 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

 

 



ПАРТИЈА 10 – Материјал за спајање, коришење и бушење 

 

Уговорена вредност: 5.538,00 динара без ПДВ-а, односно 6.645,60 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 5 

Понуђена цена: 

највиша -   3.436.147,41 динара без пдв-а 

најнижа -   2.112.435,20 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   2.844.535,50 динара без пдв-а 

најнижа -   2.112.435,20 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

08.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

BIROTEX d.o.o. из Београда, Ул. Чингријина 21, ПИБ: 101739660, Матични број: 07820305 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 

ПАРТИЈА 12 – Остали канцеларијски материјал 

 

Уговорена вредност: 2.007,20 динара без ПДВ-а, односно 2.407,40 динара са ПДВ-ом  

Критеријум за доделу уговора:  

Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4 

Понуђена цена: 

највиша -   3.505.543,70 динара без пдв-а 

најнижа -   2.076.583,80 динара без пдв-а 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

највиша -   3.272.650,40 динара без пдв-а 

најнижа -   2.076.583,80 динара без пдв-а 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 

 15.07.2015. године 

Датум закључења уговора: 

08.09.2015. године 

Основни подаци о добављачу:  

BIROTEX d.o.o. из Београда, Ул. Чингријина 21, ПИБ: 101739660, Матични број: 07820305 

Период важења уговора:  

годину дана 

Остале информације: / 
 


