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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-401/2018 
Датум: 24.12.2018.  
 
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 мале вредности 
број 62/18 - I , у оквиру јавне набавке услуга обуке за запослене у НСЗ - „MCSA Web 

Application“ и програмирање Андроид апликација 
 

Предмет набавке: 
Обуке за запослене у Националној служби за запошљавање: „MCSA Web 
Application“ и програмирање Андроид апликација. 
Набавка је обликована у 2 партије: 

Партија 1.: Обука „MCSA Web Application“ и 

Партија 2.: Обука програмирање Андроид апликација. 

 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 80510000 – услуге специјалистичке 
обуке и 80511000 - услуге обуке особља. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Добављач ''INFORMATIKA'' а.д. за производњу рачунарске опреме и информатички 
инжењеринг, ул. Јеврејска бр. 32, Београд, матични број: 07024592, порески 
идентификациони број: 100001716, уговорена вредност за Партију 1.: Обука „MCSA 
Web Application“, износи 285.000,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност за 
Партију 2.: „Обука програмирање Андроид апликација“ износи 144.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку примљена је 1 понуда. 
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Понуђач ''INFORMATIKA'' а.д., понудио је цену у износу од 285.000,00 динара без 
ПДВ-а за Партију 1.: Обука „MCSA Web Application“ и цену у износу од 144.000,00 
динара без ПДВ-а за Партију 2.: „Обука програмирање Андроид апликација“ (једине 
понуђене цене која самим тим представљају највише и најниже цене код 
прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
11.12.2018. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
20.12.2018. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Ови уговори се закључују на одређено време, до извршења предметних услуга и 
плаћања по том основу, односно док вредност пружених услуга не досегне износ 
укупне уговорне вредности  
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења 
уговора. 

 
 
 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

 
                                                                       Милош Регељац 

 


