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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-202/2018 
Датум: 20.07.2018. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
добара - тонера и фотокондуктора за ласерске штампаче и фотокопир уређаје, број 

13/18, за Партију 3 
 

Предмет набавке: 
Набавка добара - тонера и фотокондуктора за ласерске штампаче и фотокопир 
уређаје. 
 
Називи и ознаке из општег речника набавке: 30125110 – Тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине и 30125120 – Тонер за фотокопир апарате. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Партија 3: Оригинални (OEM) тонери за Konica - Minolta фотокопире и 
мултифункционалне машине, Добављач: група понуђача ''Biro print sistemi'' д.о.о., 
ул. Велислава Вуловића бр. 3, 11000 Београд, матични број: 21263150, ПИБ: 
109897207 и ''Оригинал'' д.о.о., ул. Антифашистичке борбе 21 ж, 11000 Београд, 
матични број: 06421091, ПИБ: 100265422, уговорена вредност износи 2.884.910,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије.  
 
Број примљених понуда: 
За Партију 3.  примљенe су 2 понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Група понуђача ''Biro print sistemi'' д.о.о., и ''Оригинал'' д.о.о., понудила је укупну 
цену у износу од 2.884.910,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша 
и најнижа цена код прихватљивих понуда); добављач ''Биротехника'' д.о.о. понудио 
је укупну цену у износу од 1.930.738,50 без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда 
је одбијена као неприхватљива). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
22.05.2018. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
16.07.2018. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, 
односно на краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених добара по 
овим уговорима достигне износ укупне уговорне вредности.. 

 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

 
                                                                       Милош Регељац 

 


