
На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015), 
 

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 
 

ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136, 22400 РУМА 

Email: office@gasruma.rs 
 

објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

о закљученом уговору за Партију 1 

''КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ'' 
бр. 30/1.1.1.11/1 

 
У поступку ЈНМВ за набавку добра ''КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ'' за Партију 1-

''КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ''број 30/1.1.1., ознаке:  
 

 30192000 – Канцеларијски материјал 

 2200000 -  Штампани материјал и сродни прозводи 
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 30/1.1.1.9/1 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци добара број 36/1.1.1.10/1 са понуђачем:  
 

''ЗОМА 021''д.о.о. 
ТЕМЕРИНСКА 12 
21000 НОВИ САД 

 
Уговорена вредност јавне набавке износи 393.457,00 динара без ПДВ-а, односно 472.148,40 
динара са ПДВ-ом. 
Предмет јавне набавке број 30/1.1.1. су добра канцеларијски материјал и штампарска роба, 
подељена по Партијама: 
Партија 1: Канцеларијски материјал 
Партија 2: Штампарска роба 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''најнижа понуђена цена''. 
 
2. Наручилац је у овом поступку у оквиру Партије бр.1 примио 3 понуде понуђача: 
 

1. ''ЗОМА 021''д.о.о., ТЕМЕРИНСКА 12, 21000 НОВИ САД  
Понуђена цена: 393.457,00 динара 

2. ''НАНИ ПРИНТ''д.о.о., ВРДНИЧКА 63е, 22400 РУМА 
Понуђена цена: 435.359,00 динара 

3. ''AMPHORA'' d.o.o., БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 10, 11040 БЕОГРАД 
Понуђена цена:449.272,70 динара 

 
 
 
 

mailto:office@gasruma.rs


 
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 
 

''ЗОМА 021''д.о.о. 
ТЕМЕРИНСКА 12 
21000 НОВИ САД 

 
Интерни број понуде код наручиоца 30/1.1.1.5/3, запримљена 12.11.2019. године у 09,40 часова 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 630.000,00 динара, подељено по партијама: 

 Партија 1: 530.000,00 динара 

 Партија 2: 100.000,00 динара 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 14.11.2019. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана: 26.11.2019. године. 
 
6. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до утрошка 

уговорених средстава, а најдуже годину дана од дана потписивања обе уговорне стране. 
 
 
 

 
 


