
  

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број:  404-02-61/2017-02/6 

Датум: 14.07. 2017. године 

Б е о г р а д 

Немањина 24 

 

 На основу члана 107. став 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН) и писаног Извештаја о стручној оцени 

понуда број 404-02-61/2017-02/5 од 11.07.2017.  доноси се 

 

О Д Л У К A 

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда,  редни број ПП/Д/01/17 

 

 1.  У јавној набавци добара – уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног 

образовања и васпитања (уџбеници и наставна средстава за ученике основних школа, из 

уџбеничких комплета објављених у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које 

су основне школе изабрале као обавезне да ће користити у настави), редни број ПП/Д/01/17, 

спроведеној у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда на 

основу мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2041/17 од 15.06.2017.године и 

обликованој по партијама, уговор се додељује: 

за партију 1. понуђачу "АКРОНОЛО" д.о.о., 11000 Бeoград, Париска 1 

ПИБ 100049793 

Матични број 17327283 

Деловодни број понуде 08-07 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
18.170.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 2. понуђачу  БИГЗ школство доо, Београд,  Булевар Војводе Мишића 17/III 

ПИБ 104603704 

Матични број 20198664 

Деловодни број понуде 349 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
34.127.653,18 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 



  

 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 3. понуђачу. ПД "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 11000 Београд, Патриса Лумумбе 18 

ПИБ 105854500 

Матични број 20475706 

Деловодни број понуде 105/1 од 06.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
15.282.023,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 4. понуђачу "DATA STATUS" д.о.о. 11000 Београд, Милутина Миланковића 

1/45 

ПИБ 101012095 

Матични број 17086243 

Деловодни број понуде ПП17-061021 од 29.06.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
15.293.547,79 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 5. понуђачу Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "ЕДУКА" 

д.о.о. 11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 

ПИБ 100168411 

Матични број 06291457 

Деловодни број понуде 304/17 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
32.520.082,10 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

 

 



  

 

за партију 6. понуђачу.  ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ"11000 Београд, Обилићев венац 5 

ПИБ 104715502 

Матични број 20216255 

Деловодни број понуде 06-438 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
54.395.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 40 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 7. понуђачу  "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 11000 Београд, Градиштанска 8 

ПИБ 100213493 

Матични број 06761950 

Деловодни број понуде 66 од 03.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
21.155.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 8. понуђачу Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 11000 Београд, Устаничка 244 

г/ стан 5 

ПИБ 100007472 

Матични број 07765061 

Деловодни број понуде 001/17 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
2.562.181,82 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 9. понуђачу "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 11000 Београд, Деспота Оливера 6 

ПИБ 101723523 

Матични број 06928358 

Деловодни број понуде 01-7/2017 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
5.817.350,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 



  

 

Рок важења понуде 60 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 10. понуђачу Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" 

д.о.о. 11000 Београд, Цара Душана 48 

ПИБ 105864527 

Матични број 20478292 

Деловодни број понуде 1480/2017 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
117.720.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 11. понуђачу "САЗНАЊЕ" д.о.о.11070 Нови Београд, др Агостина Нета 74/31 

ПИБ 110117122 

Матични број 21301060 

Деловодни број понуде 1 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
1.527.935,30 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 12. понуђачу Издавачка кућа "ФРЕСКА" д.о.о.11000 Београд, Високог 

Стевана 14 

ПИБ 105649457 

Матични број 20429607 

Деловодни број понуде 138 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
1.407.309,09 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 



  

 

за партију 13. понуђачу "АLBAS" д.о.о. Црнотинце, 17523 Прешево 

ПИБ 107229738 

Матични број 20759585 

Деловодни број понуде 02/2017 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд 

(понуђач није обвезник ПДВ-а) 

1.716.850 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 14. понуђачу "КЛЕТ" д.о.о.издавачка кућа, 11000 Београд, Mаршала 

Бирјузова 3-5/IV 

ПИБ 103239684 

Матични број 17537032 

Деловодни број понуде 2377/17 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
178.380.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 15. понуђачу " THE ENGLISH BOOK" д.о.о.11000 Београд, Старо сајмиште 

29 

ПИБ 101885870 

Матични број 17370375 

Деловодни број понуде 452 од 28.06.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
19.670.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 60 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник 

Републике Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

2. Ову одлуку објавити у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници Министарства. 

 



  

 

О б р а з л о ж е њ е 

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 

Немањина 22-26, покренуло је Одлуком број 404-02-61/2017-02/1 од 26.06.2017. године 

поступак доделе уговора о јавној набавци добара у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда , на основу члана 36. став 1. тачка 2) ЗЈН и мишљења Управе за 

јавне набавке број: број 404-02-2041/17 од 15.06.2017. године да је основана примена 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда. Редни број јавне 

набавке ПП/Д/01/17. 

Предмет јавне набавке - уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног 

образовања и васпитања (уџбеници и наставна средстава за ученике основних школа, из 

уџбеничких комплета објављених у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које 

су основне школе изабрале као обавезне да ће користити у настави). 

 Предмет јавне набавке је обликован у 15 партија: 

Р.Б. 

партије 
назив партије 

1 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Акроноло 

2 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Бигз школство доо 

3 

 

Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Привредно друштво Герундијум д.o.o. 

4 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Дата Статус д.о.о. 

5 

Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Предузеће за издаваштво, производњу и 

трговину Едука дoо  

6 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Јавно предузеће Завод за уџбенике 

7 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Креативни центар 

8 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Издавачко друштво Круг 

9 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача  Математископ д.о.о. 

10 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - делатност Нови Логос 

11 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Сазнање 

12 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача Издавачка кућа Фреска 

13 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача АLBAS д.о.о. 

14 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача КЛЕТ издавачка кућа д.о.о. 

15 
Набавка уџбеника и других уџбеничких јединица за ученике основног 

образовања и васпитања - издавача The English Book д.о.о. 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке 519.770.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

 



  

 

Процњене вредности по партијама: 

 

 ИЗНОС 

Партија 1: 18.170.000,00 

Партија 2: 34.130.000,00 

Партија 3: 15.285.000,00 

Партија 4: 15.295.000,00 

Партија 5: 32.525.000,00 

Партија 6: 54.395.000,00 

Партија 7: 21.155.000,00 

Партија 8: 2.565.000,00 

Партија 9: 5.820.000,00 

Партија 10: 117.720.000,00 

Партија 11: 1.530.000,00 

Партија 12: 1.410.000,00 

Партија 13: 1.720.000,00 

Партија 14: 178.380.000,00 

Партија 15: 19.670.000,00 

 

 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку 

упућени су 28. 06. 2017. године. Истог дана су на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца објављени: обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања 

позива за подношење понуда и конкурсна документација. 

 Поступак отварања понуда спроведен је дана 06.07.2017. године. Записником о 

отварању понуда број 404-02-61/2017-02/5 од 06.07.2017. године је констатовано да је 

благовремено примљено 15 понуда. Неблаговремених понуда није било. 

 Основни подаци о понуђачима/понуди: 
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понуду 

подноси 

1 
"АКРОНОЛО" д.о.о. 11000 Бeoград, 

Париска 1 
13 18.778.704,34 3дана самостално 

2 

"БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о. 

11040 Београд, Булевар војводе Мишића 

17/ III 

14 34.127.653,18 3дана самостално 

3 
ПД "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 

11000 Београд, Патриса Лумумбе 18 
12 16.086.340,00 3дана самостално 

4 
"DATA STATUS" д.о.о. 11000 Београд, 

Милутина Миланковића 1/45 
4 15.293.547,79 3дана самостално 

5 

Предузеће за издаваштво, производњу и 

трговину "ЕДУКА" д.о.о. 11000 Београд, 

Змаја од Ноћаја 10/1 

9 32.520.082,10 3дана самостално 

6 
ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ"11000 

Београд, Обилићев венац 5 
10 57.252.991,00 3дана самостално 

7 
"КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 11000 

Београд, Градиштанска 8 
2 21.156.763,31 3дана самостално 



  

 

8 
Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 11000 

Београд, Устаничка 244 г/ стан 5 
1 2.562.181,82 

3дана 
самостално 

9 
"МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 11000 

Београд, Деспота Оливера 6 
8 5.817.350,00 

3дана 
самостално 

10 
ПД "НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 11000 

Београд, Цара Душана 48 
6 122.715.196,07 

3дана 
самостално 

11 
"САЗНАЊЕ"11070 Београд, др Агостина 

Нета 74/31 
11 1.527.935,30 

3дана 
самостално 

12 
Издавачка кућа "ФРЕСКА" д.о.о.11000 

Београд, Високог Стевана 14 
7 1.407.309,09 

3дана 
самостално 

13 
"АLBAS" д.о.о. Црнотинце, 17523 

Прешево 
3 1.716.850,00 

3дана 
самостално 

14 
"KЛЕT" д.о.о.издавачка кућа, 11000 

Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV 
5 183.377.334,55 

3дана 
самостално 

15 
"THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 11000 

Београд, Старо сајмиште 29 
15 20.761.794 

3дана 
самостално 

 

У складу са тачком 2, поглављa IV Конкурсне документације за предметну јавну набавку, 

предмет преговарања је укупна понуђена цена за укупну вредност партије. 

Поступку преговарања се приступило непосредно након окончаног поступка отварања 

понуда, са понуђачем који је доставио понуду, за сваку партију понаособ. Преговарање је 

вршено у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања није дао своју 

коначну цену. О поступку преговарања вођени су записници (404-02-61/1/2017-02/6; 404-02-

61/3/2017-02/6; 404-02-61/6/2017-02/6; 404-02-61/7/2017-02/6; 404-02-61/10/2017-02/6; 404-02-

61/14/2017-02/6; 404-02-61/15/2017-02/6) 

Партија 1.  

 Комисија је утврдила да је за партију 1. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи:  

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

"АКРОНОЛО" д.о.о.  

Париска 1, Београд 
18.170.000,00 19.987.000,00 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 1. Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 2. 

 Комисија је утврдила да је за партију 2. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 



  

 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

"БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о. 

Булевар Војводе Мишића 17/3 
34.127.653,18 37.540.418,50 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 2. Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 3. 
 Комисија је утврдила да је за партију 3. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

П.Д. "ГЕРУНДИЈУМ" 

д.о.о.,11000 Београд, Патриса 

Лумумбе 18 

15.282.023,00 16.810.225,30 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 3. Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 4.  

Комисија је утврдила да је за партију 4. поднета једна понуда. 

Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

 

 



  

 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

DATA STATUS" д.о.о.,11000 Београд, 

Милутина Миланковића 1/45 
15.293.547,79 16.822.933,10 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 4, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 5. 

 Комисија је утврдила да је за партију 5. поднета једна понуда.  

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања. 

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

Предузеће за издаваштво, производњу 

и трговину,"ЕДУКА" д.о.о., 11000 

Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 

32.520.082,10 35.772.090,31 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 5, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 6.  

 Комисија је утврдила да је за партију 6. поднета једна понуда.  

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која 

гласи: 

 

 



  

 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

Јавно предузеће "ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ",11000 Београд, 

Обилићев венац 5 

54.395.000,00 59.834.500,00 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 6, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 7.  

 Комисија је утврдила да је за партију 7. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о.,11000 

Београд, Градиштанска 8 
21.155.000,00 23.270.500,00 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 7, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 8. 

 Комисија је утврдила да је за партију 8. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

  



  

 

 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 11000 

Београд, Устаничка 244 г/ стан 5 
2.562.181,82 2.818.400,00 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 8. Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 9. 
 Комисија је утврдила да је за партију 9. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

МАТЕМАТИСКОП" д.о.о.,11000 

Београд, Деспота Оливера 6 
5.817.350,00 6.399.085,00 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 9, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 10. 

 Комисија је утврдила да је за партију 10. поднета једна понуда. 

 Понуђач је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи:  

  



  

 

 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

Привредно друштво за издавачку 

делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., 

11000 Београд, Цара Душана 48 

117.720.000,00 129.492.000,00 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 10, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 11.  

 Комисија је утврдила да је за партију 11. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

"САЗНАЊЕ"11070 Београд,  

др Агостина Нета 74/31 
1.527.935,30 1.680.728,83 

 Комисија је констатовала да је понуђач, као доказ за испуњавање услова из члана 75. 

став 1. тач. 2)  доставио доказ да је предао захтев органу надлежном за издавање траженог 

доказа, Вишем суду у Београду - посебно одељење за организовани криминал. Понуђач је у 

остављеном примереном року доставио тражени доказ.  

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 11, Комисија констатује: 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

 



  

 

Партија 12. 

 Комисија је утврдила да је за партију 12. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

Издавачка кућа"ФРЕСКА" д.о.о., 

11000 Београд, Високог Стевана 14 
1.407.309,09 1.548.040,00 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 12, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 13. 

 Комисија је утврдила да је за партију 13. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача се није одазвао позиву на поступак преговарања.  

 У складу са тачком 2, поглављa IV конкурсне документације за предметну јавну 

набавку која прописује да ће се, ако овлашћени представник понуђача не пристуствује 

преговарачком посутпку, његовом коначном ценом сматрати она цена која је наведена у 

достављеној понуди, Комисија констатује следеће: 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и 

количинама добара - уџбеника и уџбеничких 

јединица 

ПОНУЂАЧ НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-А 

"АLBAS" д.о.о. Црнотинце, Прешево 1.716.850,00 

 Комисија је констатовала да је понуђач, као доказ за испуњавање услова из члана 75. 

став 1. тач. 2)  доставио доказ да је предао захтев органу надлежном за издавање траженог 

доказа, Вишем суду у Београду - посебно одељење за организовани криминал. Понуђач је у 

остављеном примереном року доставо тражени доказ. 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 13, Комисија констатује: 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 



  

 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 14. 

 Комисија је утврдила да је за партију 14. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

"КЛЕТ" издавачка кућа д.о.о.,11000 

Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV 
178.380.000,00 196.218.000,00 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 14, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

Партија 15. 

 Комисија је утврдила да је за партију 15. поднета једна понуда. 

 Представник понуђача је на позив Комисије доставио своју коначну понуду која гласи 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена 

за све ставке из табеле са списковима и количинама 

добара - уџбеника и уџбеничких јединица 

БЕЗ ПДВ-А СА ПДВ-ОМ 

"THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 11000 

Београд, Старо сајмиште 29 
19.670.000,00 21.637.000,00 

 У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 15, Комисија констатује: 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 Понуда је: 

- благовремена 

  - одговарајућа - испуњава све техничке спецификације из поглавља II конкурсне 

документације за предметну јавну набавку 

- не садржи битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН 

- не ограничава и не условљава права наручиоца и обавезе понуђача 

- не прелази износ процењене вредности. 

 Понуђене јединичне цене нису веће од упоредивих тржишних цена; 

 Извршена је контрола рачунске исправности понуде и утврђено је да понуда не садржи 

рачунске неправилности. 

 

Одбијене понуде: / 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 

 



  

 

Назив понуђача којем се додељује уговор: 

 

за партију 1. "АКРОНОЛО" д.о.о., 11000 Бeoград, Париска 1 

ПИБ 100049793 

Матични број 17327283 

Деловодни број понуде 08-07 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
18.170.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 2.  БИГЗ школство доо, Београд,  Булевар Војводе Мишића 17/III 

ПИБ 104603704 

Матични број 20198664 

Деловодни број понуде 349 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
34.127.653,18 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 3. ПД "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 11000 Београд, Патриса Лумумбе 18 

ПИБ 105854500 

Матични број 20475706 

Деловодни број понуде 105/1 од 06.07.2017. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
15.282.023,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 4. "DATA STATUS" д.о.о. 11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45 

ПИБ 101012095 

Матични број 17086243 

Деловодни број понуде ПП17-061021 од 29.06.2017. године 

са следећим елементима понуде 



  

 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
15.293.547,79 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 5. Предузеће за издаваштво, производњу и трговину "ЕДУКА" д.о.о. 11000 

Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 

ПИБ 100168411 

Матични број 06291457 

Деловодни број понуде 304/17 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
32.520.082,10 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања:Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 6.  ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ"11000 Београд, Обилићев венац 5 

ПИБ 104715502 

Матични број 20216255 

Деловодни број понуде 06-438 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
54.395.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 40 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 7. "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 11000 Београд, Градиштанска 8 

ПИБ 100213493 

Матични број 06761950 

Деловодни број понуде 66 од 03.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
21.155.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 



  

 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 8. Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 11000 Београд, Устаничка 244 г/ стан 5 

ПИБ 100007472 

Матични број 07765061 

Деловодни број понуде 001/17 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
2.562.181,82 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 9. "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 11000 Београд, Деспота Оливера 6 

ПИБ 101723523 

Матични број 06928358 

Деловодни број понуде 01-7/2017 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
5.817.350,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 60 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 10. Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 11000 

Београд, Цара Душана 48 

ПИБ 105864527 

Матични број 20478292 

Деловодни број понуде 1480/2017 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
117.720.000,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 



  

 

 

за партију 11. "САЗНАЊЕ" д.о.о.11070 Нови Београд, др Агостина Нета 74/31 

ПИБ 110117122 

Матични број 21301060 

Деловодни број понуде 1 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
1.527.935,30 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 12. Издавачка кућа "ФРЕСКА" д.о.о.11000 Београд, Високог Стевана 14 

ПИБ 105649457 

Матични број 20429607 

Деловодни број понуде 138 од 05.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд, без пдв-а 
1.407.309,09 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

за партију 13. "АLBAS" д.о.о. Црнотинце, 17523 Прешево 

ПИБ 107229738 

Матични број 20759585 

Деловодни број понуде 02/2017 од 04.07.2017. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у рсд 

(понуђач није обвезник ПДВ-а) 

1.716.850 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 3 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Рок плаћања: Не дужи од 45 дана по пријему рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике 

Србије" 119/12 и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна (фактуре) 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

за партију 14. "КЛЕТ" д.о.о.издавачка кућа, 11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV 

ПИБ 103239684 

Матични број 17537032 

Деловодни број понуде 2377/17 од 05.07.2017. године 

 




