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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-62/2016 
Датум: 26.07.2016 
 

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 отвореном поступку набавке 
добара - канцеларијског материјала, број 03/16 

 

Предмет набавке: 
Набавка добара - канцеларијског материјала.  
Партије за које су закључени уговори су следеће:  

Партија 2. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало. Назив и ознака  
из Општег речника набавки: 22815000 – свеске, 30192160 – коректори и 
39292500 – лењири; 

Партија 3. Фасцикле и регистратори. Назив и ознака из Општег речника 
набавки: 30197210 – регистратори са механизмом за хартију и 22850000 – 
фасцикле и сродни производи; 

Партија 4. Бушачи, хефталице и муниција за хефт машине и спајалице. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 30197330 - зумбалице, 30197320 
– хефталице, 30197100 – муниција за хефталице и 30197220 - спајалице за 
хартију; 

Партија 5. Селотејп траке и лепак. Назив и ознака из Општег речника 
набавки: 44424200 – лепљива трака и 24910000 – лепкови; 

Партија 6. Адинг и телефакс ролне, фолије и етикете, филмови за факс 
апарате. Назив и ознака из Општег речника набавки: 30192340 – траке за 
телефакс и 30192800 – самолепљиве етикете; 

Партија 7. Батерије, дигитрони, рачунске машине и налепнице. Назив и 
ознака из Општег речника набавки: 31411000 – алкалне батерије и 30141000 
– машине за рачунање; 

Партија 8. Књиге изјава и обрасци. Назив и ознака из Општег речника 
набавки: 22820000 – обрасци; 

Партија 9. Репро материјал за штампарију – хартија. Назив и ознака из 
Општег речника набавки: 30197630 – хартија за штампање; 
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Партија 10. Потрошни материјал за рачунар. Назив и ознака из Општег 
речника набавки: 30237300 - матријал за рачунаре  и 30237251 – комплети за 
чишћење рачунара; 

Партија 11. Flip chart табле, табле за писање и пројекциона платна. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 30195000 – табле и 38653400 – 
платна за пројекције; 

Партија 12. Коверте. Назив и ознака из Општег речника набавки: 30199230 – 
коверте; 

Партија 13. Репро материјал за штампарију – боје и хемикалије. Назив и 
ознака из Општег речника набавки: 22610000 - Штампарске боје. 

 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачима: 

- са групом понуђача ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чингријина бр.21в, 11000 Београд и 
''МАТИЦА'' д.о.о., ул. Земљорадничка бр.9, 11000 Београд, закључени су 
уговори за Партију бр. 2. Свеске, стикери, коректори, лењири и остало, на 
укупну вредност од 512.380,00 дин. без ПДВ-а; Партију бр. 3. Фасцикле и 
регистратори, на укупну вредност од 1.969.960,00 дин. без ПДВ-а; Партију бр. 
4. Бушачи, хефталице и муниција за хефт машине и спајалице, на укупну 
вредност од 353.870,00 дин. без ПДВ-а, и Партију бр. 11. Flip chart табле, 
табле за писање и пројекциона платна, на укупну вредност од 94.400,00 дин. 
без ПДВ-а;  

- са понуђачем ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Кнегиње Зорке бр. 25-27, 
11000 Београд, закључени су уговори за Партију бр. 5. Селотејп траке и 
лепак, на укупну вредност од 207.938,00 дин. без ПДВ-а; Партију бр. 6. Адинг 
и телефакс ролне, фолије и етикете, филмови за факс апарате, на укупну 
вредност од 540.308,00 дин. без ПДВ-а,  и Партију бр. 7. Батерије, дигитрони, 
рачунске машине и налепнице, на укупну вредност од 415.957,00 дин. без 
ПДВ-а; 

- са понуђачем ''SOG LINE'' д.о.о., ул. Светозара Зорића бр.13, 11000 Београд, 
закључени су уговори за Партију бр. 8. Књиге изјава и обрасци, на укупну 
вредност од 37.635,00 дин. без ПДВ-а,  и Партију бр. 10. Потрошни материјал 
за рачунаре, на укупну вредност од 98.750,00 дин. без ПДВ-а;  

- са понуђачем ''КОМАЗЕЦ'' д.o.о., ул. Краља Петра I, бр. бб, 22320 Инђија, 
закључени су уговори за Партију бр. 9. Репро материјал за штампарију – 
хартија, на укупну вредност од 439.850,00 дин. без ПДВ-а,  и Партију бр. 13. 
Репро материјал за штампарију – боје и хемикалије,  на укупну вредност од 
202.940,00 дин. без ПДВ-а; 

- са понуђачем ''SAGITTARIUS'' д.о.о., ул. Рудић улица бр.2, 24000 Суботица, 
закључен је уговор за Партију бр. 12. Коверте, на укупну вредност од 
897.802,00 дин. без ПДВ-а.  

 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена по партији. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку, примљено су понуде од 8 понуђача. 
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За партије бр. 6., 7., 9., 10., 12. и 13. је примљена је по 1 понуда, за партије бр. 2., 
5., 8. и 11. примљене су по 2 понуде, а за партије 3. и 4. примљене су 3 понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 

За Партију бр.2: 599.421,50 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је 
оцењена као неприхватљива); 512.380,00 дин. без ПДВ-а (најнижа и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); 

За Партију бр.3: 2.171.172,40 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); 1.969.960,00 дин. без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 

За Партију бр.4: 353.870,00 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена и најнижа и 
највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); 216.298,00 дин. без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као неприхватљива); 

За Партију бр.5: 223.690,00 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); 207.938,00 дин. без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 

За Партију бр.6: 540.308,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу понуђену цену); 

За Партију бр.7: 415.957,50 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу понуђену цену); 

За Партију бр.8: 40.328,00 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); 37.635,00 дин. без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 

За Партију бр.9: 439.850,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); 

За Партију бр.10: 98.750,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); 

За Партију бр.11: 106.400,00 дин. без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); 94.400,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 

За Партију бр.12: 897.802,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); 

За Партију бр.13: 202.940,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представљају и највишу и најнижу цену). 

 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
04.07.2016. 
 
Датум закључивања уговора: 
21.07.2016. 



 

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

Страна 4 од 4 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори се закључују на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, 
односно на краћи период од 12 месеци уколико вредност испоручених добара 
достигне износ укупне уговорне вредности, чиме исти престају да важе.      
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 

 
 

                                Директор 
                       Зоран Мартиновић 


