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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-21/2014 
Датум: 18.02.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
добара – канцеларијског материјала, број 37/13 

 

Предмет набавке: 

Набавка добара – канцеларијског материјала.  
Шифра из Општег речника набавки: 

Партија 1. Оловке и фломастери: 30192121 – хемијске оловке и 30192125 – 
маркери 

Партија 3. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало: 22815000 – свеске, 
30192160 – коректори и 39292500 - лењири 

Партија 4. Фасцикле и регистратори: 30197210 – регистратори са механизмом за 
хартију и 22850000 – фасцикле и сродни производи 

Партија 5. Бушачи, хефталице и муниција за хефт машине и спајалице: 30197330 
- зумбалице, 30197320 – хефталице, 30197100 – муниција за хефталице и 
30197220 - спајалице за хартију 

Партија 6. Селотејп траке и лепак: 44424200 – лепљива трака и 24910000 – 
лепкови 

Партија 7. Адинг и телефакс ролне, фолије и етикете, филмови за факс апарате: 
30192340 – траке за телефакс и 30192800 – самолепљиве етикете 

Партија 8. Батерије, дигитрони, рачунске машине и налепнице: 31411000 – 
алкалне батерије и 30141000 – машине за рачунање 

Партија 9. Књиге изјава и обрасци: 22820000 - обрасци 

Партија 10. Репро материјал за штампарију – хартија: 30197630 – хартија за 
штампање 

Партија 11. Потрошни материјал за рачунаре: 30237300 - матријал за рачунаре  
и 30237251 – комплети за чишћење рачунара 

Партија 12. Flip chart табле, табле за писање и пројекциона платна: 30195000 – 
табле и 38653400 – платна за пројекције 
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Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
 

- са понуђачем ''AMPHORA'' д.о.о., ул. Булевар Војводе Мишића бр.10, 11040 
Београд, закључени су уговори за Партију бр. 1. Оловке и фломастери, на укупну 
вредност од 1.444.600,00 дин. без ПДВ-а и за Партију 11. Потрошни материјал за 
рачунаре, на укупну вредност од 351.500,00 дин. без ПДВ-а; 

- са групом понуђача ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чингријина бр.21в, 11000 Београд и 
''МАТИЦА'' д.о.о., ул. Земљорадничка бр.9, 11000 Београд, за Партију бр. 3. 
Свеске, стикери, коректори, лењири и остало, на укупну вредност од 675.110,00 
дин. без ПДВ-а, Партију бр. 4. Фасцикле и регистратори, на укупну вредност од 
3.720.395,00 дин. без ПДВ-а, Партију бр. 5. Бушачи, хефталице и муниција за 
хефт машине и спајалице, на укупну вредност од 1.187.050,00 дин. без ПДВ-а и 
Партију бр. 12. Flip chart табле, табле за писање и пројекциона платна, на укупну 
вредност од 265.800,00 дин. без ПДВ-а; 

- са понуђачем ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр.9, 11000 
Београд, за Партију бр. 6. Селотејп траке и лепак, на укупну вредност од 
460.760,00 дин. без ПДВ-а, Партију бр. 7. Адинг и телефакс ролне, фолије и 
етикете, филмови за факс апарате, на укупну вредност од 494.500,00 дин. без 
ПДВ-а, Партију бр. 8. Батерије, дигитрони, рачунске машине и налепнице, на 
укупну вредност од 805.860,00 дин. без ПДВ-а и Партију бр. 9. Књиге изјава и 
обрасци, на укупну вредност од 191.212,50 дин. без ПДВ-а; 

- понуђачу ''КОМАЗЕЦ'' д.о.о., ул. Краља Петра I бр.бб, 22320 Инђија, за Партију 
бр. 10. Репро материјал за штампарију – хартија, на укупну вредност од 
395.410,00 дин. без ПДВ-а; 

 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора у оквиру сваке партије је најнижа понуђена цена по 
партији. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку, примљено је укупно 7 понуда, и то: 

1. ''COMES'' д.о.о., ул. Вилине воде бр.бб, 11000 Београд (за партију бр. 2, која је 
обустављена); 

2. ''КОМАЗЕЦ'' д.о.о., ул. Краља Петра I бр.бб, 22320 Инђија (за партију бр. 10); 

3. Заједничка понуда – група понуђача (конзорцијум) ''BIROTEX'' д.о.о., ул. 
Чингријина бр.21в, 11000 Београд и ''МАТИЦА'' д.о.о., ул. Земљорадничка бр.9, 
11000 Београд (за партије бр. 3, 4, 5 и 12); 

4. ''AMPHORA'' д.о.о., ул. Булевар Војводе Мишића бр.10, 11040 Београд (за 
партије бр. 1, 2 (обустављена), 3, 7, 11 и 12); 

5. ''ODRI PRINT'' д.о.о., ул. Прешернова бр.бб, 14000 Ваљево (за партију бр. 1); 

6. ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр.9, 11000 Београд (за 
партије бр. 6, 7, 8, 9 и 11); 

7. ''STYLOS'' д.о.о., ул. Футошки пут бр.67, 21000 Нови Сад (за партије 1, 2 
(обустављена), 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12) 
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Највиша и најнижа понуђена цена: 

За Партију бр. 1, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 817.310,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као неприхватљива), 
6.480.360,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као 
неприхватљива) и 1.444.600,00 динара без ПДВ-а (најнижа и једина понуђена цена, код 
прихватљивих понуда).  

За Партију бр. 3, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 675.110,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као прихватљива), 
880.910,00 динара без ПДВ-а (понуда је оцењена као неприхватљива) и 890.020,00 
динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као неприхватљива). 

За Партију бр. 4, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
3.720.395,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива) и 4.914.939,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је 
оцењена као неприхватљива). 

За Партију бр. 5, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
1.187.050,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива) и 1.210.970,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је 
оцењена као неприхватљива). 

За Партију бр. 6, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 460.760,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као прихватљива) и 
736.950,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као 
неприхватљива). 

За Партију бр. 7, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 494.500,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као прихватљива), 
695.035,00 динара без ПДВ-а (понуда је оцењена као неприхватљива) и 792.055,50 
динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као неприхватљива). 

За Партију бр. 8, за коју је примљена 1 понуда, понуђена је цена у износу од 805.860,00 
динара без ПДВ-а (најнижа и једина понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива). 

За Партију бр. 9, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 191.212,50 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као прихватљива) и 
244.533,60 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као 
неприхватљива). 

За Партију бр. 10, за коју је примљена 1 понуда, понуђена је цена у износу од 
395.410,00 динара без ПДВ-а (најнижа и једина понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива). 

За Партију бр. 11, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
351.500,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива), 397.850,00 динара без ПДВ-а (понуда је оцењена као прихватљива – 
навиша понуђена цена код прихватљивих понуда) и 685.100,00 динара без ПДВ-а 
(највиша понуђена цена, понуда је оцењена као неприхватљива). 

За Партију бр. 12, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
265.800,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива), 368.220,00 динара без ПДВ-а (понуда је оцењена као прихватљива – 
навиша понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша понуђена цена) и 
296.600,00 динара без ПДВ-а (понуда је оцењена као неприхватљива). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.01.2014. 
 
Датум закључивања уговора: 
18.02.2014. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност испоручених добара не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 

    Директор  Сектора  
за материјалне ресурсе 

  Мирослав Миладиновић 


