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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-126/2015 
Датум:13.11.2015. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12 и14/15) 

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 отвореном поступку број 04/15 
 

Предмет набавке: 

Набавка добара за потребе кафе кухиње за потребе Националне службе за 
запошљавање.  

Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 6.900.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

Шифра из Општег речника набавки: 15321000 – Воћни сокови, 15511000 – Млеко, 
15860000 – Кафа, чај и сродни производи, 15981000 – Минерална вода, 39542000 – 
Крпе и 39800000 – Производи за чишћење и полирање 

Уговорена вредност : 
Уговорена вредност износи 3.866.464,50 без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку  примљене су укупно  3 понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена  
● Понуђач ТР ''ДЕВЛА'', ул. Цара Душана бр.1, 26230 Омољица  је понудио највишу 
цену у износу од 6.678.264,40 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача оцењена 
као неприхватљива). 
● Група понуђача (конзорцијум) ''АГРОАЛПА'' д.о.о.,   ул. Николе Добровића бр.26, 
11070 Нови Београд и ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ'' а.д., ул. Зрењанински пут 
бр.194, 11211 Београд/Борча је понудила цену у износу од 5.139.524,90 динара без 
ПДВ-а (понуда групе понуђача је одбијена). 
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● Понуђач ''ПРО КОМЕРЦ'' д.о.о., ул. Водоводска бр. 158, 11147 Београд  је понудио 
најнижу цену у износу од 3.866.464,50 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је 
оцењена као прихватљива). 

  
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
27.10.2015. 
 
Датум закључивања уговора: 
10.11.2015. 
 
Основни подаци о добављу: 

Добаљач '''ПРО КОМЕРЦ'' д.о.о., ул. Водоводска бр. 158, 11147 Београд, матични 
број: 07880146, ПИБ број: 100575476.  

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

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност испоручених добара 
не достигне износ укупне уговорне вредности. 
Основни елементи уговора, осим цена су непромењиви. 
У складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити промену уговорених 
(понуђених) цена добара за потребе кафе кухиње након 6 месеци  од дана 
закључивања уговора уколико на тржишту дође до њихове осетније промене, у ком 
случају је уговорна страна која захтева промену цена дужана да достави валидан и 
релевантан доказ другој уговорној старни. 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима који утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све 
потенцијалне добављаче.  
Под наведеним објективним околностима сматраће се промена индекса 
потрошачких цена за више од 5% у односу на дан закључивања уговора (преме 
званичним подацима Републичког завода за статистику). 
Промена цена може бити захтевана највише до висине процента промене 
потрошачких цена.  
Промена цена може бити извршена само једном у току трајања уговора. 
 

 
                      Директор   

              Зоран Мартиновић 


