
 
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О јавној набавци добара  ЈНМВ 1.1.2/2019 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ 
ЗА ВАСПИТНООБРАЗОВНИ РАД 

 

 

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: ПУ „Ната Вељковић“, ул.Босанска 21, 
Крушевац, www.nataveljkovic.edu.rs 

2. Врста наручиоца: предшколска установа 

3. Предмет набавке:  добра; ознака из ОРН : 30192000- Канцеларијски материјал,  3019700- 
Ситна канцеларијска опрема, 30237000- Делови, прибор и материјал за рачунаре;  
Јавна набавка мале вредности 
 
 
 

1. Партија бр.1: Папир, обрасци, регистратори 
 

   
 4.  Уговорена вредност: 257.273,00 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 5 

7. Највиша понуђена цена:  358.208,50 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена:  257.273,00 без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.10.2019.год. 

12. Датум закључења уговора: 23.10.2019.год; број уговора: 4377 

13. Основни подаци о добављачу:  „ДЕЛТАГРАФ“ ДОО- , Матични број: 06071953 

14. Период важења уговора: годину дана или до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 



 
 
 

2. Партија бр.2: Рибони, тонери и остали прибор за рачунарску опрему 
 

   
 4.  Уговорена вредност: 37.885,00 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 3 

7. Највиша понуђена цена:  72.628,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 37.885,00   без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.10.2019.год. 

12. Датум закључења уговора: 18.10.2019.год; број уговора: 4376 

13. Основни подаци о добављачу: „MZ COPY PRINT“ ДОО- Крушевац, Матични број: 64547208 

14. Период важења уговора: годину дана или до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. Партија бр.3: Писаћи и остали прибор 
 

   
 4.  Уговорена вредност: 13.893,00 дин без ПДВ-а 

5.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

6.  Број примљених понуда: 4 

7. Највиша понуђена цена:  29.010,00 дин без ПДВ-а 

8.  Најнижа понуђена цена: 13.893,00   без ПДВ-а 

9.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: исте 

10. Вредност уговора који се извршава преко подизвођача: нема 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.10.2019.год. 

12. Датум закључења уговора: 23.10.2019.год; број уговора: 43774 

13. Основни подаци о добављачу:  „ДЕЛТАГРАФ“ ДОО- Смедерево, Матични број: 06071953 

14. Период важења уговора: годину дана или до међусобних испуњења уговорних обавеза 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене 

 


