
 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-189/2018 
Датум: 23.07.2018. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 

68/15; у даљем тексту: ЗЈН) 

 

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 
услуге екстерног надзора система управљања квалитетом (СУК), број 58/18 

 

 

Предмет набавке: 

услуге екстерног надзора система управљања квалитетом (СУК) за потребе Националне 
службе за запошљаање.  

Назив и ознака из Општег речника набавке: 72225000 – услуге оцене и испитивања гаранције 
квалитета система. 
 
Уговорена вредност: 
 
За партију 1. Екстерни надзор СУК НСЗ (ресертификациона провера ISO 9001:2015) 
уговорена вредност износи 570.000,00 динара без ПДВ-а, добављач: „ISO-QAR“ д.о.о, ул. 
Браће Марковић бр.2, 22410 Пећинци, матични број: 20291052, ПИБ: 105029747,  
 
за партију 2. Успостављање система менаџмента за борбу против корупције по SRPS ISO 
37001 - уговорена вредност износи 900.000,00 динара без ПДВ-а, добављач:  „TQM 
KONSALTING“ д.о.о. Булевар ослобођења бр. 78/IV, 21000 Нови Сад матични број: 20670053, 
ПИБ: 106740057. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена, у оквиру сваке партије.  
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке, за Партију бр. 1 примљене су две понуде, за Партију бр. 
2, примљена је једна понуда.  
 
 



 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 2 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Предмет набавке: 
Набавка услуге екстерног надзора система управљања квалитетом (СУК). 
 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда:  
 
За Партију 1: понуђач „ISO-QAR“ д.о.о, Пећинци, понудио је укупну цену у износу од 570.000,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, као и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда); понуђач „MENAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION“ д.о.о. Београд-Земун, понудио је 
укупну цену у износу од 900.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена), 
 
За Партију 2: понуђач „TQM KONSALTING“ д.о.о, Нови Сад, понудио је укупну цену у износу од 
900.000,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим представља и највишу и 
најнижу цену, као и највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
05.07.2018. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
17.07.2018. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања, односно на краћи 
период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по овом уговору достигне износ 
укупне уговорне вредности и тиме престаје да важи. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења уговора. 

 
 

 
                                                                          Директор Сектора  

                                                                        за материјалне ресурсе 
 

                                                                       Милош Регељац 
 


