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На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

1/2022 – Kанцеларијски материјал 

 

У поступку  набавке добара, број 1/2022 – Канцеларијски материјал, за коју је позив 

понуђачима упућен дана 11.03.2022. године, уговор се додељује понуђачу: UNL GROUP 

ДОО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), 

СТОПИЋЕВА УЛИЦА 2, ОГРАНАК 1: UNL GROUP ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК НОВИ 

САД, ДОЖА ЂЕРЂА 6, матични број: 20719117, ПИБ: 106986080, понуда заведена код 

наручиоца под бројем 36N-4/22 од 14.03.2022. године, оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 10. марта 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка 

набавке добара – број 1/2022 – Канцеларијски материјал. 

  

Предмет набавке је канцеларијски материјал. 

 

 Набавка наведених добара предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не 

примењује Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 1 – 

Канцеларијски материјал. 

 Процењена вредност набавке: 33.333,33 динара без ПДВ-а, односно 40.000,00 динара 

са ПДВ-ом.  

 

Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама, на основу члана 27. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац 

није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

 Позив за достављање понуда je дана 11. марта 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. UNL group, Дожа Ђерђеа бр.6, Нови Сад, e-mail: officens@unlgroup.rs   

2. Blackbox, Пере Попадића бр. 7/4, Нови Сад,  e-mail: ivan@blackbox.co.rs  

3. Центар нових технологија д.о.о, Орловићева бр. 137, Рума , e-mail: marina@cnt.rs 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. број Опис добара са карактеристикама Јед. мере Количина 
    

 Тонер за фотокопир апарат, ознака 85А ком 5 

 Регистратор А4 широки картонски ком 10 

 Регистратор А4 уски картонски ком 10 

 Папир А4 за све врсте фотокопир апарата рис 5 

 
Фолија за документа (дебља) - Фасцикла ПВЦ "У" са перфорацијом 

дебљине мин.100 миц. 
ком 100 

 Блокчић за белешке 75x75 mm, самолепљиви у боји (стикери) пакет 5 

 Хемијска оловка обична плава 0.5mm 1/1 ком 10 

 Коректор трака ком 3 

 Самолепљива трака двострана  ком 3 

 Коверте 100/1 пакет 2 

 Коверте А4 ком 20 

 Дигитрон ком 1 

 Тонер за фотокопир апарат, ознака 85А ком 5 

 Регистратор А4 широки картонски ком 10 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 14. марта 2022. године, до 12,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу извештаја о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

UNL GROUP ДОО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), 

СТОПИЋЕВА УЛИЦА 2, ОГРАНАК 1: UNL GROUP 

ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК НОВИ САД, ДОЖА 

ЂЕРЂА 6, матични број: 20719117, ПИБ: 106986080 

36N-4/22 од 

14.03.2022. 

године 

19.590,00 

динара 

23.508,00 

динара 

2 
Blackbox доо, Косовска бр. 26/2/10, Нови Сад, 

матични број: 20608765, ПИБ: 106470816 

36N-5/22 од 

14.03.2022. 

године 

21.020,00 

динара 

25.224,00 

динара 

Након истека рока, 14. марта 2022. године после 1200 часова, електронским путем 

поднета је једна (1) НЕБЛАГОВРЕМЕНА понуда, следећег понуђача:  

 

1 

Центар нових технологија д.о.о, Орловићева 

бр. 137, Рума, матични број: 8824819, ПИБ: 

103562487 

36N-6/22 од 

14.03.2022. 

године 

20.415,00 

динара 
24.498,00 

динара 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 


