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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-60/2016 
Датум: 06.07.2016. године 
 
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 закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке добра - хартије 
(канцеларијски папир за фотокопирање), број 04/16 

 

Предмет набавке: 
Набавка добра – хартије (канцеларијски папир за фотокопирање). 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 30197643 – хартија за фотокопирање. 
 
Уговорена вредност : 
Уговорена вредност износи 5.296.500,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набаке, примљене су 4 понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
Понуђач ''COMMERCIAL PRINT CPS'' д.о.о., ул. 27. Марта бр. 39/2, 11000 
Београд,  понудио je цену у износу од 5.751.250,00  дин. без ПДВ-а  (највиша 
понуђена цена, понуда је одбијена као неодговарајућа и неприхватљива). 
 
Понуђач ''НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО'' д.о.о., ул. Омладинских бригада 
бр. 102, 11070 Нови Београд, понудио je цену у износу од 5.168.100,00 дин. без 
ПДВ-а  (најнижа понуђена цена, понуда је одбијена као неодговарајућа и 
неприхватљива). 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Понуђач ''DEUS SYSTEM'' д.о.о., ул. Стражиловска бр.7, 11272 Београд - 
Добановци, понудио je цену у износу од 5.296.500,00 дин. без ПДВ-а  (једина 
прихватљива понуда). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
13.06.2016. год. 
 
Датум закључивања уговора: 
01.07.2016. год. 
 
Основни подаци о добављу: 
Понуђач ''DEUS SYSTEM'' д.о.о., ул. Стражиловска бр.7, 11272 Београд - 
Добановци, матични број: 17063111; ПИБ број: 100000129. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор се 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 непроменљиви. 

 
 
 
 
 

                      Директор   
                Зоран Мартиновић 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


