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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40491-17/2017 
Датум: 05.09.2017 
 

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 - лиценцних софтвера, број 16/17 

 

Предмет набавке: 
 
Набавка добара - лиценцних софтвера.  
Назив и ознака из Општег речника набавки: 48000000 – Програмски пакети и 
информациони системи.  
Уговорена вредност без ПДВ-а, основни подаци о добављaчу, највиша и најнижа понуђена 
цена без ПДВ-а и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда без ПДВ-а: 
 

-  Са понуђачем „SAGA“ д.о.о., ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, 11070 Нови Београд, 
закључени су уговори за Партију бр. 1. Лиценцни Microsoft софтвер - серверске лиценце, 
на укупну вредност од 1.097.200,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); Партију бр. 3. Лиценце за Proxy server, на укупну 
вредност од 1.645.600,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); Партију бр. 4. Лиценце за VMware vSphere 6, на 
укупну вредност од 2.746.679,40 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену) и Партију бр. 5. Лиценце за Fujitsu софтвер и 
опрему, на укупну вредност од 499.806,88 дин. без ПДВ-а, и Партију бр. 7. Лиценце за 
Linux,  на укупну вредност од 1.748.450,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која 
самим тим представља и највишу и најнижу цену); 
 

- са понуђачем „NPS“ д.о.о., ул. Булевар маршала Толбухина бр. 44/II, 11070 Нови Београд, 
закључен је уговор за Партију бр. 2. Лиценце за Microsoft Dynamics NAV, на укупну 
вредност од 6.080.000,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим 
представља и највишу и најнижу цену); 

 
- са понуђачем „PROZONE“ д.о.о., ул. Пушкинова бр. 26, 21000 Нови Сад, закључен је 

уговор за Партију бр. 6. Лиценце за DMS eDocumentus, на укупну вредност од 
8.954.000,00 дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим представља и највишу 
и најнижу цену) и 
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- са групом понуђача „SAGA“ д.о.о., ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, 11070 Нови 
Београд и „VALICON“ д.о.о., ул. Момчила Живојиновића бр. 5, 11400 Младеновац, 
закључен је уговор за Партију бр. 8. Лиценце за IBM, на укупну вредност од 27.110.870,75 
дин. без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим представља и највишу и најнижу 
цену);  

 
Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а, по партији.  

 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку, примљене су понуде 4 понуђача. 

За свих седам партија примљена је по једна понуда. 

 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
21.08.2017. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
01.09.2017. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори се закључују на одређено време од 12 месеци од дана потписивања. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 
 

                        Директор Сектора 
                   за материјалне ресурсе 
                          Милош Регељац 


