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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-299/2019 
Датум: 09.08.2019. године 
 
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 закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке мале вредности 
број 32/19 - II , у оквиру јавне набавке добара - стручнa литература (штампана 

издања) - „Информатор за упис у средњу школу 2019/2020“ штампано издање, или 
одговарајуће и „Конкурс за упис у средњу школу 2019/2020“ штампано издање, или 

одговарајуће, за потребе Националне службе за запошљавање 
 

Предмет набавке: 
Набавка стручне литературе (штампана издања) - „Информатор за упис у средњу 
школу 2019/2020“ штампано издање, или одговарајуће и „Конкурс за упис у средњу 
школу 2019/2020“ штампано издање, или одговарајуће.  
 
Назив и ознакa из Општег речника набавки: 22212000 -  Публикације. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Добављач „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Дечанска 
бр. 6/3, 11000 Београд, матични број: 07012292, порески идентификациони број: 
100058753, укупна уговорена вредност износи 29.909,10 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку примљена је 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Понуђач „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ д.о.о., понудио је цену у износу од 29.909,10 
динара без ПДВ-а (једина понуђена цена која самим тим представља највишу и 
најнижу цену код прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 
19.07.2019. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
07.08.2019. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, 
односно на краћи период од 12 месеци уколико вредност испоручених добара по 
овом уговору достигне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења 
уговора. 

 
 
 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

 
                                                                       Милош Регељац 

 


