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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: 0094-40495-162/2016 
Датум:13.07.2016. 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 закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 

мале вредности број 14/16 III 
 

Предмет набавке: 
Набавка стручне литературе (штампана издања), претплата за 2016. годину, за потребе 
Националне службе за запошљавање. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 22212000 -  Публикације. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Партија бр. 1. „Конкурс за упис у средњу школу 2016/17“, штампано издање,„Информатор за 
упис у средњу школу 2016/17“,  штампано издање и „Просветни преглед“, штампано издање: 
Добављач ПД ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Дечанска бр. 6/3, 
матични број: 07012292, ПИБ број: 100002581, уговорена вредност износи 50.181,82 динара 
без ПДВ-а; 

Партија бр. 2. „Квалитет и изврсност“, штампано издање: Добављач FCQE – ФОНДАЦИЈА ЗА 
КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ, са седиштем у Београду, ул. Фрушкогорска бр.10, 
матични број: 17378104, ПИБ број: 102251726, уговорена вредност износи 11.880,00  динара 
без ПДВ-а; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за обе партије. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр. 1 примљене су 2 понуде. 
За Партију бр. 2 примљене су 2 понуде. 
 
 
 
 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 
Партија бр. 1. 

 Понуђач ПД ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД д.о.о., понудио је цену у износу од 50.181,82 без ПДВ-а, 
а Понуђач  ''ИП ЕПОХА'', понудио је цену у износу од 90.180,00 без ПДВ-а (ова понуда је 
одбијена као неприхватљива). 

Партија бр.2. 

 Понуђач FCQE – ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ, понудио је цену у 
износу од 11.880,00 динара без ПДВ-а  (са роком плаћања: 30 дана од дана пријема 
исправно испостављене фактуре), а Понуђач  ''ИП ЕПОХА'', понудио је такође идентичну  
цену  од 11.880,00 без ПДВ-а (са роком плаћања: 10 дана од дана пријема исправно 
испостављене фактуре). У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН, примењен је „резервни“ 
критеријум предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке, на 
основу кога  се повољнијом сматра понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
25.05.2016. године 
 
Датум закључивања уговора: 
01.07.2016. 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.  
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења уговора. 
 
 

                                                                                      
                     Директор 

                                                                                                            Зоран Мартиновић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 


