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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-260/2019  
Датум:15.07.2019 
  
На основу члана 116. став 2. 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 (наруџбеницама) о јавној набавци, у отвореном поступку 
јавне набавке бр. 03/18, за набавку добара - канцеларијског материјала, за партије 

2., 3., 5., 9. и 15. 
 
 

Предмет набавке и назив и ознака из Општег речника набавке:  
Партија 2. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало, 22815000 – свеске, 
30192160 – коректори и 39292500 – лењири; 
Партија 3. Фасцикле и регистратори, 30197210 – регистратори са механизмом за 
хартију и 22850000 – фасцикле и сродни производи; 
Партија 5. Селотејп траке и лепак, 44424200 – лепљива трака и 24910000 – 
лепкови; 
Партија 9. Репро материјал за штампарију – хартија, 30197630 – хартија за 
штампање; 
Партија 15. S7 Коверте, 30199230 – коверте. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу по партијама: 
 
За партију 2 - добављач ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чингријина бр. 21в, 11000 Београд. 
Издата је једна наруџбеница вредности 5.800,00 дин без ПДВ-а. 
 
За партију 3 - добављач ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чингријина бр. 21в, 11000 Београд, 
вредности наруџбеница: издате су 2 наруџбеница вредности 3.400,00 дин без ПДВ-
а и 71.500,00 дин без ПДВ-а. 
  
За партију 5 - добављач ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Кнегиње Зорке бр. 
25-27, 11000 Београд, вредности наруџбеница: издате су 2 наруџбеница вредности 
1.850,00 дин без ПДВ-а и 259,00 дин без ПДВ-а. 
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За партију 9 - добављач ''КОМАЗЕЦ'' д.о.о., ул Краља Петра Првог бб, 22320 
Инђија, вредности наруџбеница: издате су 2 наруџбеница вредности 4.700,00 дин 
без ПДВ-а и 116.400,00 дин без ПДВ-а. 
 
За партију 15 - добављач Јавно предузеће Пошта Србије Београд, РЈ ,,ХИБРИДНА 
ПОШТА'', ул. Прилазни пут Ади Хуји бр. 11, 11000 Београд. 
Издата једна наруџбеница вредности 29.150,00 дин без ПДВ-а 
 
 
Критеријум за доделу уговра: 
На основу оквирног споразума са добављачем. 
 
Број примљених понуда: / 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Вредност наруџбеница исказана је  у оквиру овог обавештења, у делу  “Уговорена 
вредност и основни подаци о добављачу“. 
 
 Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
 Добављач ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о закључењу уговора: / 
 
Датум закључивања уговора: 
Наруџбенице су закључиване 02.04.2019. год. до 28.06.2019. год. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
У складу са оквирним споразумом. Цене и остали елементи су непроменљиви. 
 

                                                                         
                                                                       Директор Сектора  

                                                                        за материјалне ресурсе 
                                                                       Милош Регељац 


