
 
УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: _______________ 
Датум: ______________ 
Господара Вучића бр.50 

 

На основу члана 57. ст. 1 и члана 116. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124 /12, бр. 14/15), Универзитет у Београду – Факултет безбедности објављује: 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1/2015 
 
Назив наручиоца: Факултет безбедности,  
Адреса наручиоца: Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 
 
Интернет страница наручиоца: www.fb.bg.ac.rs 
 
За добра:  партија 1.  тонери за ласерске штампаче - 30125110 

                           кертриџи                                     - 30125120 

                   партија 2.  хартија за штампање- 30197630 

                   партија 3.  разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000 

 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена  
 
 
Уговорена вредност:   
- за партију 1 је: 173.390,00 динара без ПДВ-а 
- за партују 2 је:  204.450,00 динара без ПДВ-а 
- за партију 3 је:   82.313,64 динара без ПДВ-а 
 
Број примљених понуда: 4 
 
 
Понуђена цена: 
 
- Највиша: по партији 1 je: 173.390,00   динара без ПДВ-а 
                   по партији 2 je: 298.694 динара без ПДВ-а 
                   по партији 3 je:   94.187,50  динара без ПДВ-а 
 
 
- Најнижа: по партији 1 je: 138.040,00 динара без ПДВ-а 
                   по партији 2 je: 204.450,00 динара без ПДВ-а 
                   по партији 3 je:   82.313,64 динара без ПДВ-а 
 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

• по партији 1: 173.390,00 динара без ПДВ-а 
• по партији 2: 204.450,00  динара без ПДВ-а 
• по партији 3: 82.313,64 динара без ПДВ-а 

 
 
 
 
 



 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2015. године 
 
Датум закључења уговора: 
 
за партију 1.  дана 17.03.2015. године 
за партију 2               дана  17.03.2015. године. 
за партију 3  дана 20.03.2015. године 
 
Основни подаци о понуђачу:   
 

  
Предузеће за спољну и унутрашњу трговину "Amphora" d.o.o, Београд, Булевар војводе 
Мишића бр. 10   
 

за партију 1- тонери за ласерске штампаче,  кетриџи 
за партију 2- хартија за штампање 

 

Предузеће  "TG COMMERCE" d.o.o. Нови Сад, ул. Николе Пашића бр. 9 
 
     - за партију 3 - разноврсни канцеларијски материјал 

 

 

Остале информације:  

- две понуде са битним недостацима 


