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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: 0094-40495-63/2018 
Датум: 16.04.2018. године 
 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15; у даљем тексту ЗЈН) 

 

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 добара - стручне литературе (штампана и 

електронска издања), претплата за 2018. годину у поступку јавне набавке 
мале вредности број 22/18 за Партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 

  
Предмет набавке: 
Набавка стручне литературе (штампана и електронска издања), претплата за 2018. 
годину, за потребе Националне службе за запошљавање. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 22212000 -  Публикације, 48440000 - 
програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство, 48490000 – програмски пакет 
за набавке. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу и највиша и најнижа понуђена цена 
и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 
Партија бр. 1. “Рачуноводствена пракса” (пакет претплате), штампано издање или 
одговарајуће: Добављач „РАЧУНОВОДСТВО“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул. 
Његошева бр.19, матични број: 17166751, ПИБ број: 100299575, уговорена вредност 
износи 630.000,03 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена-прихватљива). 
 
Партија бр. 2. ИПЦ ''БУЏЕТ, РЕВИЗОР'', ''ПРАВНИК'' И ''ДИРЕКТОР'', штампано издање 
или одговарајуће, “ИПЦ. ФИНАНСИЈЕ'' електронски пакет и „ИПЦ.ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, 
пословни електронски пакет: Добављач „ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“, ул. 
Вишеградска бр.6, II улаз, 11000 Београд, матични број: 07463600, ПИБ број: 100146141, 
уговорена вредност износи 1.089.909,01 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена-
прихватљива). 
 
Партија бр. 3. ''Информатор' '– штампано издање + програм ''Експерт'', ''Информатор'' и 
''ПДВ''  – штампано издање + електронски програм ''Експерт'',  ''Информатор'' – штампано 
издање и Програм ''Експерт'' електронско издање или одговарајуће: Добављач „ЦЕКОС 
ИН“ д.о.о., ул. Светогорска бр.28, 11000 Београд, матични број: 17064444, ПИБ број: 

http://www.nsz.gov.rs/
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100118943, уговорена вредност износи 868.400,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена-прихватљива). 
 
Партија бр. 4. „Привредни саветник“ и „Регистар прописа“, штампано издање или 
одговарајуће: Добављач „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул. 
Булевар краља Александра бр.86, матични број: 07041268, ПИБ број: 100002581, 
уговорена вредност износи 349.090,91 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена-
прихватљива). 
 
Партија бр. 5. Буџетско рачуноводство“, „Правни саветник“ и „Подсетник за директора“, 
штампано издање (комплет) или одговарајуће: Добављач НИП ''ОБРАЗОВНИ 
ИНФОРМАТОР'' д.о.о., ул.Цара Лазара бр.5a, 11000 Београд, матични број: 17196707, 
ПИБ број: 100037959, уговорена вредност износи 57.272,73 динара без ПДВ-а (једина 
понуђена цена-прихватљива). 
 
Партија бр. 6. „Пореско рачуноводствени инструктор + Буџетски инструктор“, штампано 
издање или одговарајуће: Добављач „PARAGRAF LEX“  д.о.о., са седиштем у Новом 
Саду, ул. Јована Бошковића бр. 5, матични број: 20240156, ПИБ број: 104830593, 
уговорена вредност износи 39.600,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена-
прихватљива). 
 
Партија бр. 7. „Радно правни саветник“,  штампано издање или одговарајуће:  
Добављач „ПОСЛОВНИ БИРО“  д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Опленачка бр. 24Е, 
матични број: 17159518, ПИБ: 100175574, уговорена вредност износи 41.090,91 динара 
без ПДВ-а (једина понуђена цена-прихватљива). 
 
Партија бр. 8. „Психологија“,  штампано издање или одговарајуће: Добављач 
„ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ“  д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Ђушина бр. 7/III, 
матични број: 07054246, ПИБ: 100205846, уговорена вредност износи 62.400,00 динара 
без ПДВ-а (једина понуђена цена-прихватљива). 
 
Партија бр. 10.  Електронски пакет прописа - правно издање за праћење правних 
докумената (аката) – прописа, судске праксе, правних мишљења, модела уговора и 
модела образаца или одговарајуће:  
Добављач ''ING PRO'' д.о.о., ул. Веле Нигринове бр.16а, 11000 Београд, матични број: 
07788924, ПИБ број: 100279539 понудио је цену у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-
а (највиша понуђена цена); 
Добављач „PARAGRAF LEX“  д.о.о., са седиштем у Новом Саду, ул. Јована Бошковића 
бр. 5, понудио је цену у износу од 105.000,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена 
и најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); 
 
Партија бр. 11.  Форум о јавним набавкама -  пружање консултантских услуга о јавним 
набавкама путем веб апликације за провођење дискусија између чланова форума или 
одговарајуће:  Добављач  „PUBLIC AKTIV“ д.о.о., ул. Булевар краља Александра бр.193 
ц, 11000 Београд, матични број: 20362014, ПИБ број: 105342328, уговорена вредност 
износи 24.000,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Број примљених понуда: 
У предметном поступку примљено је укупно 10 понуда, за Партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
и 11, по једна понуда, а за Партију бр. 10, две понуде. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.03.2018. године 
 
Датум закључивања уговора: 
11.04.2018. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори за Партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 закључују се на одређено време до истека 
претплате за 2018. годину.  
Уговори за Партије бр. 10 и 11 закључују се на одређено време од 12 месеци од дана 
закључења. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења 
уговора. 
 
 

 
 

                                                                                                     Директор Сектора  
                                                                                                   за материјалне ресурсе 

                Милош Регељац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 


