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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40496-58/2019 
Датум: 03.05.2019 
 
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 закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуга извођења 

специјалистичких информатичких обука незапослених лица за потребе тржишта рада, 
за обуку за PHP програмирање за 75 лица на локацији Београд, број 43/18 - IV 

 
 

Предмет набавке: 
Набавка услуга извођења специјалистичких информатичких обука незапослених лица 
за потребе тржишта рада, за обуку за PHP програмирање за 75 лица на локацији 
Београд. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 80400000 - Услуге образовања одраслих и 
друге услуге образовања. 
                                              
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Укупна уговорна вредност износи 11.850.000,00 динара без ПДВ-а. 
Добављач: група понуђача ''CODE ACADEMY'' д.о.о., ул. Савски насип бр. 7, 11070 
Нови Београд, матични број: 21300691, порески идентификациони: 110115692 и 
''ИНФОРМАТИКА'' а.д., ул. Јеврејска бр. 32, 11000 Београд матични број: 07024592, 
порески идентификациони број: 100001716. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Економски најповољнија понуда. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке примљена је једна понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 
Група понуђача ''CODE ACADEMY'' д.о.о., ул. Савски насип бр. 7, 11070 Нови Београд и 
''ИНФОРМАТИКА'' а.д., ул. Јеврејска бр. 32, 11000 Београд је понудила цену у износу 
од 11.850.000,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена која самим тим представља 
највишу и најнижу цену, као и највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда). 

http://www.nsz.gov.rs/
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављач предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о закључењу оквирног спразума: 
26.02.2019. године 
 
Датум закључивања уговора: 
30.04.2019. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци дана од момента ступања на снагу, 
односно на краћи период од 12 месеци уколико вредност извршених услуга достигне 
износ укупне уговорне вредности.  
Цена и остали елементи уговора су непромењљиви током читавог периода важења 
уговора. 
 
 
                                                                                      

                                                                                         Директор Сектора 
                                                                                      за материјалне ресурсе 

                                                                                        Милош Регељац 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 


