
На основу члана 116.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15), а након спроведног поступка јавне набавке мале вредности добара – канцеларијски 

материјал, (Ред.бр. ЈН МВ 3/2016) и закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности сходно 

члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Студентски Центра „Студентски дом 

»Европа« – Európa Kollégium”, 

о б ј а в љ у ј е 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ЈН МВ 3/2016 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца: 

Студентског Центра „Студентски дом »Европа« – Európa Kollégium” 

21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 11. 

www.eukol.rs 

Врста наручиоца: установа 

Врста предмета: добра 

За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке): Предмет јавне набавке добара – канцеларијски материјал, назив и ознака из 

Општег речника набавки: 30192000 – канцеларијски материјал 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 

радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 

речника набавке: / 

Уговорена вредност: 241.173,61 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора за предметну јавну 

набавку је најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: Укупно су примљене 4 (четири) понуде. 

Највиша и најнижа понуђена цена: 440.582,80 и 241.173,61 динара без ПДВ. 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 351.059,29 и 

241.173,61 динара без ПДВ. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач је 

понуду дао самостално. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.03.2016. године 

Датум закључења уговора: 14.04.2016. године 

Основни подаци о добављачу: 

Пословно име: Bigz Office doo Beograd 

Седиште: Београд, Булевар Војводе Мишића број 17/5 

Матични број: 20649470 

ПИБ: 106635732 



Законски заступник: Михаило Петрковић 
 

Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, до окончања утрошка 

уговорене вредности добара која су предмет уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 

 


