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објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима на основу оквирног споразума  

 

         Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Уредбе о Управи за 

заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о 

условима и начину спровођења поступка јавне набавке Управе за заједничке послове 

републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“ 

бр. 110/2013 и 13/2014), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за 

заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени 

гласник РС“, бр. 12/2015) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела 

отворени поступак јавне набавке ЦЈН 4/2015, чији су предмет набавка рачунарског 

материјала – тонера, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и 

база прописа, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од две године; 

Предмет јавне набавке обликован у 15 партија и то: Партија 1 - Оригинал тонери за 

Canon уређаје, Партија 2 - Оригинал тонери за Kyocera уређаје, Партија 3 - Оригинал тонери 

за Epson уређаје, Партија 4 - Оригинал тонери за Lexmark уређаје, Партија 5 - Оригинал 

тонери за HP уређаје, Партија 6 - Оригинал тонери за Minolta уређаје, Партија 7 - Оригинал 

тонери за Panasonic уређаје, Партија 8 - Оригинал тонери за Ricoh уређаје, Партија 9 - 

Оригинал тонери за Samsung уређаје, Партија 10 - Оригинал тонери за Sharp уређаје, Партија 

11 - Оригинал тонери за Xerox уређаје, Партија 12 - Оригинал тонери за oстале уређаје 

(Toshiba, Oliveti, Tallygenikom, Nashuatec, Dell), Партија 13 -  Рециклирани тонери за Lexmark 

уређаје, Партија 14 - Рециклирани тонери за HP уређаје и Партија 15 - Рециклирани тонери 

за остале уређаје (Minolta, Panasonic, Ricoh, Samsung, Canon, Epson); 

         На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-00-1460/2016-01 од 04.07.2016. 

године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључује са Продавцем: 

Предузеће за посредовање и промет „ИВАЂО“ д.о.о, Земун, ул. Стевана Марковића бр. 8, 

ПИБ: 100011436, матични број: 06882641, Уговор о набавци оригиналних тонера за Epson 

уређаје, за партију 3; 



         На основу закљученог Оквирног споразума број: 404-00-1465/2016-01 од 06.07.2016. 

године, Наручилац Министарство финансија - Управа за трезор, закључује са Продавцем: 

Привредно друштво „AIGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о, Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 25-

27, ПИБ: 105362637, матични број: 20362472, Уговор о набавци оригиналних тонера за 

Panasonic уређаје, за партију 7; 

 Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: набавка рачунарског материјала - тонера; 

         Назив и ознака из општег речника набавке: тонер за ласерске штампаче и телефакс 

машине – 30125110-5; 

 Уговорена вредност за партију 3 износи: 234.787,00 динара; 

Уговорена вредност за партију 7 износи: 54.485,00 динара; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ 

Број примљених понуда за партију 3: 3 понуде; 

Број примљених понуда за партију 7: 2 понуде; 

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3 износи: 

2.298.570,00 динара, без ПДВ-а и 2.179.685,60 динара, без ПДВ-а, неприхватљивих понуда 

није било; 

 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 7 износи: 

7.971.350,00 динара, без ПДВ-а: 

 Највиша и најнижа понуђена цена код неприхватљивих понуда за партију 7 износи: 

4.377.000,00 динара, без ПДВ-а: 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не 

извршава уговор са подизвођачем; 

Датум закључења уговора за партију 3: код Наручиоца 24.07.2017. године и код 

Добављача; 

Датум закључења уговора за партију 7: код Наручиоца 24.07.2017. године и код 

Добављача 28.07.2017. године; 

Основни подаци о добављачу за партију 3 - Предузеће за посредовање и промет 

„ИВАЂО“ д.о.о, Земун, ул. Стевана Марковића бр. 8, ПИБ: 100011436, матични број: 

06882641; 

Основни подаци о добављачу за партију 7 - Привредно друштво „AIGO BUSINESS 

SYSTEM“ д.о.о, Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 25-27, ПИБ: 105362637, матични број: 

20362472; 

Период важења уговора: 31.12.2017. годинe. 


