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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-239/2017 
Датум: 04.12.2017 
 
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 јавне набавке 

добара – психолошких мерних инструмената, бр.18/17 
 

Предмет набавке: 
Набавка добара – психолошких мерних инструмената. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 22000000 – штампани материјал и 
сродни производи, FG15 – за тестирање. 
  
Уговорена вредност у динарима без ПДВ-а, основни подаци о добављачу,  највиша 
и најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 
  
''ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ'' д.о.о., ул. Ђушина бр. 7/III, 11000 
Београд, за Партије бр. 1 – (50.000,00),  бр. 2 – (40.000,00), бр. 3 – (40.000,00) , бр. 4 
– (204.190,00), бр. 5 – (52.103,15), бр. 6 – (38.125,00), бр. 7 – (52.103,15), бр. 8 – 
(75.829,00), бр. 9 – (99.161,00), бр. 10 – (5.775,00), бр. 11 – (43.755,00), бр. 12 – 
(4.950,00), бр. 13 – (4.583,00), бр. 14 – (4.583,00), бр. 15 – (7.416,70), бр. 16 – 
(99.161,00), бр. 17 – (3.354,15), бр. 18 – (70.830,00), бр. 19 – (21.083,50), бр. 20 – 
(262.071,00), бр. 21 – (21.083,50), бр. 22 – (149.985,00), бр. 23 – (4.450,02), бр. 24 – 
(6.250,50), бр. 25 – (69.300,00), бр. 26 – (56.664,00), бр. 27 – (5.958,30), бр. 28 – 
(2.750,00), и бр. 29 – (25.454,00) (једине понуђене цене које самим тим 
представљају највишу и најнижу цену и највишу и најнижу цену код прихватљивих 
понуда). 
 
''СИНАПСА ЕДИЦИЈЕ'' д.о.о., ул. Коперникова бр. 6, 11000 Београд, за Партије бр. 
30 – (939.840,00),  бр. 31 – (911.360,00), бр. 32 – (107.520,00) , бр. 33 – (107.520,00), 
бр. 34 – (171.360,00), бр. 35 – (171.360,00), бр. 36 – (3.060,00), бр. 37 – (3.060,00), 
бр. 38 – (52.360,00), бр. 39 – (52.360,00), бр. 40 – (1.020,00), бр. 41 – (8.160,00), бр. 
42 – (8.160,00), бр. 43 – (24.480,00), бр. 44 – (6.800,00), бр. 45 – (337.280.00), бр. 46 
– (84.320,00), бр. 47 – (30.600,00), бр. 48 – (8.160,00), бр. 49 – (170.000,00), бр. 50 – 
(97.920,00), бр. 51 – (123.120,00), бр. 52 – (123.120,00), бр. 53 – (912.000,00), бр. 54 
– (212.000,00), бр. 55 – (69.700,00) и бр. 56 – (134.300,00), (једине понуђене цене 
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које самим тим представљају највишу и најнижу цену и највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда). 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 
Број примљених понуда: 
Понуда понуђача ''ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ ПСИХОЛОГИЈУ'', д.о.о. за партије бр. 
1-29 и понуда понуђача ''СИНАПСА ЕДИЦИЈЕ'' д.о.о. за партије бр. 30-56. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.11.2017. године 
 
Датум закључивања уговора: 
29.11.2017. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци од дана потписивања, односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених добара по овом уговору 
достигне износ укупне уговорне вредности, чиме исти престаје да важи. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења 
уговора. 
 
 
 
 

                                                                                      
       Директор Сектора за  

                  материјалне ресурсе 
     Милош Регељац                                                                                                                                                                                                                                                                                    


