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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: 0094-4049-79/2016 
Датум:18.04.2016. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15) 

 

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 14/16 
 

Предмет набавке: 
Набавка стручне литературе (штампана и електронска издања), претплата за 2016. годину, 
за потребе Националне службе за запошљавање. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 22212000 -  Публикације, 48440000 - 
Програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство и 48490000 - програмски пакет 
за набавке. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
 
Партија бр. 2. ИПЦ ''БУЏЕТ, РЕВИЗОР'', ''ПРАВНИК'' И ''ДИРЕКТОР'', штампано издање, 
“ИПЦ. ФИНАНСИЈЕ'' електронски пакет и „ИПЦ.ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, пословни електронски 
пакет : Добављач „ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“, ул. Вишеградска бр.6, II улаз, 
11000 Београд, матични број: 07463600, ПИБ број: 100146141, уговорена вредност износи 
1.089.909,01 динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 3. ''Информатор''–штампано издање + програм ''Експерт'', ''Информатор'' и 
''ПДВ''  –  штампано издање + електронски програм ''Експерт'' и Програм ''Експерт'' 
електронско издање: Добављач „ЦЕКОС ИН“ д.о.о., ул. Светогорска бр.28, 11000 Београд, 
матични број: 17064444, ПИБ број: 100118943, уговорена вредност износи 799.153,00 
динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 5. Буџетско рачуноводство“, „Правни саветник“ и „Подсетник за директора“, 
штампано издање (комплет): Добављач НИП''ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР'' д.о.о., ул.Цара 
Лазара бр.5-7, 11000 Београд, матични број: 17196707, ПИБ број: 100037959, уговорена 
вредност износи 57.272,73 динара без ПДВ-а; 
 
 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Партија бр. 7. „Радно правни саветник“: Добављач ''ПОСЛОВНИ БИРО'', ул.Опленачка 
бр.24е,11090 Београд, матични број: 17159518, ПИБ број: 100175574, уговорена вредност 
износи 20.090,91 динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 9. „Свет рада“, штампано издање: Добављач  „ЕКО ЦЕНТАР“, Центар за 
социо-еколошка истраживања, ул.Риге од Фере бр.4, 11000 Београд, матични број: 
17075446, ПИБ број: 102416150, уговорена вредност износи 69.750,00 динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 10.  „Психологија“, штампано издање: Добављач  „ДРУШТВО ПСИХОЛОГА  
СРБИЈЕ“, ул. Ђушина бр.7/3, 11000 Београд, матични број: 07054246, ПИБ број: 
100205846, уговорена вредност износи 12.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 11.  Електронски пакет прописа - правно издање за праћење правних 
докумената (аката) – прописа, судске праксе, правних мишљења, модела уговора и модела 
образаца: Добављач  „INTERMEX“ д.о.о., ул.Булевар војводе Мишића бр.37/II, 11000 
Београд, матични број: 07447248, ПИБ број:100220838, уговорена вредност износи 
80.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр. 2, 3 , 5, 7, 9 и 10 примљена је по 1 понуда, а за Партију бр.11 примљене су 3 
понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда и највиша и најнижа цена код 
прихватљивих понуда: 
 
Партија бр. 2. 

 Понуђач „ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“, ул. Вишеградска бр.6, II улаз, 11000 
Београд, понудио је цену у износу од 1.089.909,01 без ПДВ-а.  

 
Партија бр.3. 

 Понуђач „ЦЕКОС ИН“ д.о.о., ул. Светогорска бр.28, 11000 Београд, понудио је цену у 
износу од 799.153,00 динара без ПДВ-а.  
 

Партија бр.5. 

 Понуђач НИП''ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР'' д.о.о., ул.Цара Лазара бр.5-7, 11000 
Београд,  понудио је цену у износу од 57.272,73 динара без ПДВ-а.  
 

Партија бр.7. 

 Понуђач ''ПОСЛОВНИ БИРО'', ул.Опленачка бр.24е,11090 Београд,  понудио је цену у 
износу од 20.090,91 динара без ПДВ-а.  
 

Партија бр.9. 

 Понуђач „ЕКО ЦЕНТАР“, Центар за социо-еколошка истраживања, ул.Риге од Фере бр.4, 
11000 Београд,  понудио је цену у износу од 69.750,00 динара без ПДВ-а.  
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Партија бр.10. 

 Понуђач „ДРУШТВО ПСИХОЛОГА  СРБИЈЕ“, ул. Ђушина бр.7/3, 11000 Београд,  
понудио је цену у износу од 12.000,00 динара без ПДВ-а.  
 

За Партију бр.11. 

 Понуђач „PARAGRAF LEX“ д.о.о., ул. Јована Бошковића бр.5  21000 Нови Сад,  понудио 
је цену у износу од 636.300,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена), а Понуђач 
„INTERMEX“ д.о.о., ул.Булевар војводе Мишића бр.37/II,11000 Београд, је понудио цену 
у износу од 80.000,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена). 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
29.03.2016. године 
 
Датум закључивања уговора: 
13.04.2016. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај Уговор се закључује на одређено време до истека претплате за 2016. годину (за 
штампана издања)  или на 12 месеци од дана закључења (за електронска издања).  
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења уговора. 
 
 

                                                                                      
       Директор 

                                                                                              Зоран Мартиновић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    


