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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у oтвореном поступку бр. 03/17, за јавну набавку добара - канцеларијског материјала 

 
 

На основу спроведеног отвореног  поступка јавне набавке број 03/17,  за набавку добара - 
канцеларијског материјала поступак јавне набавке је обустављен за Партије бр. 3., 10., 14., 
и 15.  
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 17.183.333,00 динара без ПДВ-а, док 
процењена вредност партија које су обустављене износи 1.250.000,00  динара без ПДВ-а. 
Предмет набавке за партије које су обустављене:  
 
Партија 3. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало, процењена вредност 500.000,00 
дин без ПДВ-а. Назив и ознака  из Општег речника набавки: 22815000 – свеске, 30192160 – 
коректори и 39292500 – лењири; 
Партија 10. Репроматеријал за штампарију – хартија, процењена вредност 400.000,00 
дин без ПДВ-а. Назив и ознака из Општег речника набавки: 30197630 – хартија за 
штампање; 
Партија 14. Репроматеријал за штампарију – боје и хемикалије, процењена вредност 
250.000,00 дин. без ПДВ-а. Назив и ознака из Општег речника набавки: 22610000 - 
Штампарске боје. 
Партија 15. Печати, процењена вредност 100.000,00 дин. без ПДВ-а. Назив и ознака из 
Општег речника набавки: 30192151 – жигови и печати. 
Број примљених понуда: 
За Партију бр. 3, су примљене 2 понуде. 
За Партије бр. 10., 14., и 15, није приспела ниједна понуда. 
 
Основни подаци о понуђачима: 
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- „Заједничка понуда – група понуђача (конзорцијум) ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чингријина бр. 
21в, 11000 Београд и ''МАТИЦА'' д.о.о., ул. Земљорадничка бр.9, 11000 Београд; 

-  ''SOG LINE'' д.о.о., ул. Браће Јерковић бр. 112, 11000 Београд. 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за Партију бр. 3, није прибављена 
прихватљива понуда, а за Партије бр. бр. 10., 14., и 15 није приспела ниједна понуда. 

За наведени поступак  јавне набавке који је обустављен, поступак ће поново бити спроведен 
у текућој  години. 
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