Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00- 762-8/15-001-008
16.10.2015. године
Поп Лукина 7-9
Београд
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Београд, Поп Лукина 7-9
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима на основу оквирног споразума за партије 5, 7 и 15

Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац, на основу
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), 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 15/2015), Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије
потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне
набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), Претходног обавештења објављеног 1
9.02.2015. године и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, спровела отворени
поступак централизоване јавне набавке број 5/2015, чији је предмет Набавка
канцеларијског материјала, 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 на период
од две године;
Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: Партија 1 -Папир за
фотокопирање А-4 80гр. 1/500; Партија 2 - Папир за фотокопирање А-3 80гр. 1/500; Партија
3 - Канцеларијски папир посебне намене; Партија 4 - Коверте; Партија 5 - Фасцикле; Партија
6 - Материјал за архивирање и паковање; Партија 7 - Оловке, фломастери, маркери, гумице,
резачи, коректори; Партија 8 - CD, USB меморије, тастатуре и мишеви; Партија 9 - Батерије;
Партија 10 - Обрасци; Партија 11 - Свеске, блокови, стикери, роковници и мапе; Партија 12 Табулири и адинг ролне; Партија 13 - Материјал за штампарију и књиговезницу; Партија 14 Спирале и фолије за коричење; Партија 15 - Хефт машине, кламерице, спајалице, лепак,
селотејп; Партија 16 - Боје за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и
печаћење; Партија 17 – Остали канцеларијски материјал; Партија 18 - Налепнице за франкир
машине и карике за новац;
На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-2292/2015-01 oд
05.10.2015. године, за Паретију 5- Фасцикле; 404-02-2291/2015- 01 oд 05.10.2015. године, за
Партију 7- Оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коверте и 404-02-2289/2015-01 oд
05.10.2015. године, за Партију 15 – Хефт машине, кламерице, спајалице, лепак, селотејп
наручилац Министарство финансија – Управа за трезор закључила је са Продавцем:
Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину, туризам, шпедицију и

транспорт ,,НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“, д.о.о, са седиштем у Београду,
улица Омладинских бригада 102, ПИБ 100008859, матични број 17175262, Уговор о
набавци канцеларијског материјала.
Врста наручиоца: орган државне управе.
Предмет набавке: набавка канцеларијског материјала.
Назив и ознака из општег речника набавке за све три партије: 30192000-1 Канцеларијски
материјал.
Уговорена вредност за партију 5 износи: 857.983,95 динара.
Уговорена вредност за партију 7 износи: 310.750,20 динара.
Уговорена вредност за партију 15 износи: 523.582,50 динара.
Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
Број примљених понуда за партију 5: 7 понуда.
Број примљених понуда за партију 7: 5 понуда.
Број примљених понуда за партију 15: 3 понуде.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава
уговор са подизвођачем.
Датум закључења уговора за све три партије 12.10.2015. године код Наручиоца и 15.10.2015.
године код Добављача.
Основни подаци о добављачу за све три партије: Друштво за производњу, унутрашњу и
спољну трговину, туризам, шпедицију и транспорт ,,НОВО БЕОГРАДСКО
КЊИЖАРСКО“, д.о.о, са седиштем у Београду, улица Омладинских бригада 102, ПИБ
100008859, матични број 17175262 које заступа Момчило Јовић, директор.
Период важења уговора за три партије: до истека важења оквирног споразума, односно до
05.10.2017. године.

