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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 

16/2022 – Набавка канцеларијског и ситног инвентара 

 

У поступку набавке добара, број 16/2022 – Набавка канцеларијског и ситног инвентара, за 

коју је позив понуђачима упућен дана 22.12.2022. године, уговор се додељује понуђачу: IKEA 

SRBIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Астрид Линдгрен 11, Београд (Вождовац), 

матични број: 20287608, ПИБ: 104990791, понуда од 23.12.2022. године, заведена код 

наручиоца под бројем 112N-4/22 од 23.12.2022. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 19.12.2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке добара, 

бр. 112N-2/22 –БП 16/2022 – Набавка канцеларијског и ситног инвентара. 

  

Предмет набавке су добра. 

 

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

Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 16 – Набавка 

канцеларијског и ситног инвентара. 

 

Процењена вредност набавке: 999.780,00 динара са ПДВ-ом, односно 833.150,00 динара без 

ПДВ-а.  

 

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 22. децембра 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

1. IKEA, ib.rs@ikea.com 

2. Emmezeta, prodaja@emmezeta.rs 

3. Lesnina, shop@xxxlesnina.rs 
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Страна 2 од 4 

Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис добара са карактеристикама Једин. мере Количина  

1.  Kанцеларијска столица, боја: тамносива ком 8 

2.  Kанцеларијска столица са рукохватима, боја: црна  ком 3 

3.  Барска столица са наслоном, дрвена,  боја: црна, 75 cm ком 4 

4.  Столица са наслоном, пластика, боја: бела ком 30 

5.  Столица са наслоном и рукохватима, метал, боја: црна/сива ком 2 

6.  Сто, боја: црна им. мермера, пречник 105 cm ком 1 

7.  Табла за писање, боја: бела, 40x60 cm ком 2 

8.  Табла за писање, боја: црна, 50x70 cm ком 2 

9.  Писаљка за таблу са кредом, боја: бела ком 20 

10.  Фломастер за белу таблу ком 4 

11.  Огласна табла са точкићима, боја: бела, 70x180 cm ком 2 

12.  Табла, WiFi лозинка, 30x40 cm ком 2 

13.  Столичица са одлагањем, боја: антрацита  ком 1 

14.  Јастуче, боја: бела/мекано, 50x50 cm ком 4 

15.  Навлака за јастуче, боја: зелена, 50x50 cm ком 2 

16.  Навлака за јастуче, разнобојно, 50x50 cm ком 2 

17.  Надградни умиваоник, боја: розе/матирано ком 1 

18.  Огледало, оквир - боја: црна, пречник 80 cm ком 1 

19.  Огледало, оквир - боја: црна, 60x120 cm ком 1 

20.  Слика у раму, магловит пејсаж/боја: алуминијума, 140x100 cm ком 1 

21.  Ролетна, боја: сива, 80x250 cm ком 6 

22.  Ролетна, боја: сива, 140x250 cm ком 1 

23.  Повлачна шипка, продужив, 73-133 cm ком 3 

24.  Даска за сечење, бамбус ком 1 

25.  Шина за зид у кухињи, боја: црна, 60 cm ком 2 

26.  Кука (паковање 5 ком), боја: црна, 7 cm ком 2 

27.  Посуда за качење, боја: црна, 14x16 cm ком 3 

28.  Нож (паковање 4 ком), боја: црна, 22 cm ком 4 

29.  Џезва, нерђајући челик, 700ml ком 1 
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30.  Термос, боја: црна, 1.2l ком 2 

31.  Чинија за послуживање, бистро стакло, 12 cm ком 8 

32.  Чинија за послуживање, бистро стакло, 20 cm ком 8 

33.  Вадичеп, боја: сребрна ком 1 

34.  Чинија, боја: матирано светлотиркизна (паковање 4 ком), 16 cm ком 2 

35.  Чинија, боја: матирано тамносива (паковање 4 ком), 16 cm ком 3 

36.  Шоља, бистро стакло, 24 cl ком 18 

37.  Шоља, тамносива, 30 cl ком 18 

38.  Пластична чинија (паковање 6 ком) ком 2 

39.  Пластична шоља (паковање 6 ком) ком 2 

40.  Пластични тањир (паковање 6 ком) ком 2 

41.  Кухињска крпа (паковање 4 ком), 45x60 cm ком 2 

42.  Микрофибер крпа (паковање 3 ком), 28x28 cm ком 3 

43.  Прибор за јело, нерђајући челик, 30 del. ком 2 

44.  Уметак за прибор за јело, боја: бела, 32x50 cm ком 1 

45.  Уметак за прибор за јело, боја: бела, 52x50 cm ком 1 

46.  Винска чаша, бистро стакло, (паковање 6 ком), 49 cl ком 2 

47.  Винска чаша, бистро стакло, (паковање 6 ком), 60 cl ком 2 

48.  Ракијска чаша, бистро стакло, (паковање 6 ком), 5 cl ком 2 

49.  Чаша, бистро стакло, 36 cl ком 60 

50.  Послужавник, бамбус, 50x30 cm ком 2 

51.  Послужавник, бамбус, 25x33 cm ком 1 

52.  Тацна за сервирање, бамбус, 28x20 cm ком 1 

53.  Послужавник, боја: златна, 38 cm ком 1 

54.  Сервис, 24 дел., боја: матирано тамносива ком 2 

55.  Сервис, 24 дел., боја: матирано светлотиркизна ком 1 

56.  
Десертни тањир, боја: матирано светлотиркизна, 20 cm, (паковање 4 

ком) 
ком 2 

57.  Нож за сечење (паковање 3 ком) ком 1 

58.  Оцеђивач кухињског прибора ком 2 

59.  Дозатор за детерџент, боја: сива, 450ml ком 2 

60.  Канта са поклопцем, боја: светлосива, 22l ком 2 
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61.  Канта за отпад, боја: тамносива, 3l ком 2 

62.  Канта за отпатке са папучицом, нерђајући челик, 5l ком 1 

63.  Отирач, боја: тамносива, 60x90 cm ком 2 

64.  Ормарић са вратима, боја: црна, 70x35x110 cm ком 7 

65.  Спојене полице, боја: црна, 65x55x110 cm ком 2 

66.  Спојене полице, боја: црна, 85x55x110 cm ком 1 

67.  Спојене полице, боја: црна, 234x55x110 cm ком 2 

68.  Ваза, боја: црна, 10 cm ком 2 

69.  Ваза, боја: сива, 17 cm ком 3 

70.  Држач за чајну свећицу, боја: златна, 10 cm ком 2 

71.  Бушилица ком 1 

72.  Прибор за качење слика ком 1 

73.  Кукице за качење слика ком 1 

74.  Ђубровник и метла (комплет) ком 1 

75.  Тегла са поклопцем, стакло, 1.9L ком 3 

76.  Тегла са поклопцем, стакло, 0.5L ком 4 

77.  Тегла са поклопцем, стакло, 1.0L ком 3 

78.  Тегла са поклопцем, стакло, 0.3L ком 3 

79.  Чајник, стакло, 1.5 L ком 1 

80.  Бокал са поклопцем, стакло, 1.5 L ком 2 

81.  Конзерва 10х10х10 cm, црна ком 3 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 26. децембра 2022. године, до 15,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника 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 

IKEA SRBIJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Астрид Линдгрен 11, Београд (Вождовац), 

матични број: 20287608, ПИБ: 104990791 

112N-4/22 од 

23.12.2022. 

године 
817.095,83 980.515,00 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Директор 

 

_____________________ 

Саша Сабадош 


