
 

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

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-4049-97/15 
Датум:  07.05.2015.год. 
 
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 
добра - стручне литературе, претпалте за 2015.годину, број 06/15 

 

Предмет набавке: 

Набавка добра - стручне литературе, претплате за 2015. годину. Партије за које су 
закључени уговори су следеће: 

Партија 1. - ‘‘ИНФОРМАТОР‘‘, ‘‘ПДВ‘‘ И ПРОГРАМ ‘‘ЕКСПЕРТ‘‘ или одговарајуће, 
претплата за 2015. годину, процењена вредност износи 1.248.000,00 без ПДВ-а; 

Партија 2. - ‘‘ИПЦ – БУЏЕТ, РЕВИЗОР‘‘ финансијски, ‘‘ПРАВНИК И ДИРЕКТОР‘‘ 
(штампана издања) и ‘‘ИПЦ. ФИНАНСИЈЕ‘‘  и ‘‘ИПЦ.ЈАВНЕ НАБАВКЕ’’ (електронска 
издања), или одговарајуће,  претплата за 2015. годину, процењена вредност износи 
2.275.000,00 динара без ПДВ-а; 

Шифра из Општег речника набавки: 22212000 – Публикације. 
 
Уговорена вредност : 
Партија 1. - ‘‘ИНФОРМАТОР‘‘,‘‘ПДВ‘‘ И ПРОГРАМ ‘‘ЕКСПЕРТ‘‘ или одговарајуће, 
претплата за 2015.годину, уговорена вредност износи 725.190,00 без ПДВ-а; 
Партија 2. - ‘‘ИПЦ – БУЏЕТ, РЕВИЗОР‘‘ финансијски, ‘‘ПРАВНИК И ДИРЕКТОР‘‘ 
(штампана издања) и ‘‘ИПЦ. ФИНАНСИЈЕ‘‘  и ‘‘ИПЦ.ЈАВНЕ НАБАВКЕ’’ (електронска 
издања), или одговарајуће,  претплата за 2015. годину, уговорена вредност износи 
2.050.908,94 динара без ПДВ-а; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора у оквиру сваке партије  је најнижа понуђена цена по 
партији. 
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Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку, примљене су укупно 2 понуде, и то: 

1.''ИПЦ – Информативно пословни центар'' д.о.о., ул. Вишеградска бр.6/II,                         
11000 Београд, број понуде 0094-4049-66/2015 од 03.04.2015.године (за партију 2) 

2. ''CEKOS IN'' д.о.о., ул.Светогорска бр.28, 11103 Београд, број понуде 0094-4049-
76/2015 од 15.04.2015.године (за партију 1) 
 
Највиша и најнижа понуђена цена 
За партију  број 1, за коју је примљена 1 понуда, понуђена је цена у износу од 
725.190,00 динара без ПДВ-а (најнижа и једина понуђена цена, понуда је оцењена 
као прихватљива). 

  За партију  број 2, за коју је примљена 1 понуда, понуђена је цена у износу од 
2.050.908,94 динара без ПДВ-а (најнижа и једина понуђена цена, понуда је оцењена 
као прихватљива). 

 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
29.04.2015. 
 
Датум закључивања уговора: 
04.05.2015. 
 
Основни подаци о добављачима: 

 Партија 1. – Добаљач ''CEKOS IN'' д.о.о., ул.Светогорска бр.28, 11103 Београд, 
матични број: 17064444, ПИБ број:100118943;  

 Партија 2. – Добаљач ''ИПЦ – Информативно пословни  центар'' д.о.о.,                       
ул. Вишеградска бр.6/II, 11000 Београд, матични број: 07463600, ПИБ 
број:100146141. 
. 

Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 
 
 
 

                      Директор   
              Зоран Мартиновић 


