
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 404-02-106/2018-17/5 

Датум: 26.09.2018. године 

Б е о г р а д 

Немањина 22-26 
 

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 404-02-106/2018-17/4 од 26.09.2018. године доноси се 

 

О Д Л У К A 

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда, редни број ПП/Д/03/18 

 

1. У јавној набавци добара – Уџбеници и друга наставна средства; Набавка наставних 

средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних 

средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања који су 

одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата 

приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, редни број 

ПП/Д/03/18, спроведеној у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда на основу мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3690/18 од 03.09.2018. године 

и обликованој по партијама, уговор се додељује: 

 

За ПАРТИЈУ 1. издавачу БИГЗ школство д.о.о. 

11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 17/3 

ПИБ 104603704 

Матични број 20198664 

Деловодни број понуде 2044 од 20.09.2018. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
1.041.994,02 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 2. издавачу ПД "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 

11000 Београд, Војводе Мицка Крстића 1Б/16 

ПИБ 105854500 

Матични број 20475706 

Деловодни број понуде 107/2018 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде: 



КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
716.780,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 3. издавачу "ДАТА СТАТУС" д.о.о. 

11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45 

ПИБ 101012095 

Матични број 17086243 

Деловодни број понуде ПП18-092943 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
423.971,79 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 4. издавачу 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 798/18 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
1.453.462,84 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 5. издавачу ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 

11000 Београд, Обилићев венац 5 

ПИБ 104715502 

Матични број 20216255 

Деловодни број понуде 06-6748 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
399.560,15 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 дана 

Рок важења понуде 45 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 6. издавачу "КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 

11000 Београд, Градиштанска 8 

ПИБ 100213493 

Матични број 06761950 

Деловодни број понуде 113 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
727.273,62 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 7. издавачу "КРУГ" д.о.о. 

11000 Београд, Устаничка 244 г/ стан 5 

ПИБ 100007472 

Матични број 07765061 

Деловодни број понуде 003/18 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
8.509,09 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 8. издавачу "МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 

11000 Београд, Деспота Оливера 6 

ПИБ 101723523 

Матични број 06928358 

Деловодни број понуде 21-121 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
112.355,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

 



За ПАРТИЈУ 9. издавачу Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 

11000 Београд, Цара Душана 48 

ПИБ 105864527 

Матични број 20478292 

Деловодни број понуде 2932 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
4.099.045,20 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 10. издавачу "ФРЕСКА" д.о.о. 

11000 Београд, Високог Стевана 14 

ПИБ 105649457 

Матични број 20429607 

Деловодни број понуде 1084 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
140.575,07 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 11. издавачу "КЛЕТТ" д.о.о. 

11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV 

ПИБ 103239684 

Матични број 17537032 

Деловодни број понуде 4391/18 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
13.034.633,86 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

За ПАРТИЈУ 12. издавачу "THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 

11000 Београд, Старо сајмиште 29 

ПИБ 101885870 

Матични број 17370375 



Деловодни број понуде 591 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
687.966,95 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 дана 

Рок важења понуде 45 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

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 404-02-106/2018-14/1 од 13.09.2018. 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 404-02-3690/18 од 03.09.2018. године да је основана примена преговарачког 

поступка без објављивања позива за подношење понуда. Редни број јавне набавке ПП/Д/03/18. 

 

Предмет јавне набавке: Добра 

Уџбеници и друга наставна средства; Набавка наставних 

средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за 

ученике првог и другог циклуса основног образовања и 

васпитања који су одговарајућим прилагођавањем 

садржаја и/или формата, односно писма и формата 

приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно 

инвалидитетом. 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 12 партија: 

Партија 1: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Бигз школство д.о.о. 

Партија 2: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Герундијум д.o.o. 

Партија 3: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Дата Статус д.о.о. 



Партија 4: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Едука д.о.о. 

Партија 5: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

ЈП Завод за уџбенике 

Партија 6: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Креативни центар д.о.о. 

Партија 7: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Круг д.о.о. 

Партија 8: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Математископ д.о.о. 

Партија 9: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Нови Логос д.о.о. 

Партија 10: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Фреска д.о.о. 

Партија 11: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

Klett д.о.о. 

Партија 12: 

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе; Набавка 

бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог 

циклуса основног образовања и васпитања који су одговарајућим 

прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни 

за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом издавача 

The English Book д.о.о. 



 

Врста 

поступка: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда се 

спроводи на основу прибављеног мишљења Управе за јавне набавке број 

404-02-3690/18 од 03.09.2018. године о основаности примене преговарачког 

поступка 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке: 23.215.153,13 динара без ПДВ-а 

 

Процењене вредности по партијама: 

 

Партија 1: 1.041.994,43 динара без ПДВ-а 

Партија 2: 716.780,00 динара без ПДВ-а 

Партија 3: 423.972,00 динара без ПДВ-а 

Партија 4: 1.453.462,84 динара без ПДВ-а 

Партија 5: 399.560,15 динара без ПДВ-а 

Партија 6: 727.273,62 динара без ПДВ-а 

Партија 7: 26.208,00 динара без ПДВ-а 

Партија 8: 112.355,00 динара без ПДВ-а 

Партија 9: 4.099.045,20 динара без ПДВ-а 

Партија 10: 142.125,07 динара без ПДВ-а 

Партија 11: 13.317.034,66 динара без ПДВ-а 

Партија 12: 755.340,90 динара без ПДВ-а 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку упућени су 

19.09.2018. 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. Оглас - позив за подношење понуда, достављен је 

ради објављивања на Порталу службених гласила и бази прописа. 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 24.09.2018. године. Записником о отварању понуда 

је констатовано да је благовремено, до 24.09.2018. године до 10:00 часова примљено 12 понуда. 

Неблаговремених понуда није било. 

  

Основни подаци о понуђачима/понуди: 

 

П
ар

ти
ја

 

Назив понуђача 
УКУПНА 

 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 У РСД, БЕЗ ПДВ-А 

Р
О

К
 И

С
П

О
Р

У
К

Е
 О

Д
 

Д
А

Н
А

 З
А
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Р
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ПОНУДА 

ПОДНЕТА 

1 
"БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о. 

11040 Београд, Булевар војводе Мишића 17/3 
1.041.994,02 8 Самостално 

2 
"ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 

11000 Београд, Војводе Мицка Крстића 1Б/16 
716.780,00 8 Самостално 



3 
"ДАТА СТАТУС" д.о.о. 

11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45 
423.971,79 8 Самостално 

4 
"ЕДУКА" д.о.о. 

11000 Београд, Змаја од Ноћаја 10/1 
1.453.462,84 8 Самостално 

5 
Ј.П. "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 

11000 Београд, Обилићев венац 5 
399.560,15 8 Самостално 

6 
"КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 

11120 Београд, Градиштанска 8 
727.273,62 8 Самостално 

7 
"КРУГ" д.о.о. 

11000 Београд, Устаничка 244 г/стан 5 
8.509,09 8 Самостално 

8 
"МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 

11000 Београд, Деспота Оливера 6 
112.355,00 8 Самостално 

9 
"НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 

11000 Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV 
4.099.045,20 8 Самостално 

10 
"ФРЕСКА" д.о.о. 

11000 Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV 
140.575,07 8 Самостално 

11 
"KLETT" д.о.о. 

11000 Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV 
13.034.633,86 8 Самостално 

12 
"THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 

11000 Београд, Старо сајмиште 29 
687.966,95 8 Самостално 

 

Представници понуђача се нису одазвали 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: 

 

ПАРТИЈА 1. 

 

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

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"БИГЗ ШКОЛСТВО" д.о.о. 

11040 Београд, 

Булевар војводе Мишића 17/3 

1.041.994,02 1.146.193,42 

 

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

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 

11000 Београд, 

Војводе Мицка Крстића 1Б/16 

716.780,00 788.458,00 

 

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

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"ДАТА СТАТУС" д.о.о. 

11000 Београд, 

Милутина Миланковића 1/45 

423.971,79 466.370,00 

 

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

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"ЕДУКА" д.о.о. 

11000 Београд, 

Змаја од Ноћаја 10/1 

1.453.462,84 1.598.809,12 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 4. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

Ј.П. "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 

11000 Београд, 

Обилићев венац 5 

399.560,15 439.516,17 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 5. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 

11120 Београд, 

Градиштанска 8 

727.273,62 800.000,00 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 6. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"КРУГ" д.о.о. 

11000 Београд, 

Устаничка 244 г/стан 5 

8.509,09 9.360,00 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 7. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 

11000 Београд, 

Деспота Оливера 6 

112.355,00 123.590,50 

 

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

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле са 

списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 3-5/IV 

4.099.045,20 4.508.949,72 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 9. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле 

са списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"ФРЕСКА" д.о.о. 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 3-5/IV 

140.575,07 154.632,57 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 10. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле 

са списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"KLETT" д.о.о. 

11000 Београд, 

Маршала Бирјузова 3-5/IV 

13.034.633,86 14.338.097,24 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 11. Комисија констатује да је понуда: 

- 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. 

Назив и седиште понуђача 

Коначна понуђена цена за све ставке из табеле 

са списковима и количинама добара, у РСД 

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

"THE ENGLISH BOOK" д.о.о. 

11000 Београд, 

Старо сајмиште 29 

687.966,95 756.763,65 

 

У поступку прегледа и стручне оцене понуда за партију 12. Комисија констатује да је понуда: 

- 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: 

 

ПАРТИЈА 1. 

БИГЗ школство д.о.о. 

11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 17/3 

ПИБ 104603704 

Матични број 20198664 

Деловодни број понуде 2044 од 20.09.2018. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
1.041.994,02 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 2. 

ПД "ГЕРУНДИЈУМ" д.о.о. 

11000 Београд, Војводе Мицка Крстића 1Б/16 

ПИБ 105854500 

Матични број 20475706 



Деловодни број понуде 107/2018 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде: 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
716.780,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 3. 

"ДАТА СТАТУС" д.о.о. 

11000 Београд, Милутина Миланковића 1/45 

ПИБ 101012095 

Матични број 17086243 

Деловодни број понуде ПП18-092943 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
423.971,79 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 4. 

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 798/18 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
1.453.462,84 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 5. 

ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 

11000 Београд, Обилићев венац 5 

ПИБ 104715502 

Матични број 20216255 

Деловодни број понуде 06-6748 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 



КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
399.560,15 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 дана 

Рок важења понуде 45 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 6. 

"КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о. 

11000 Београд, Градиштанска 8 

ПИБ 100213493 

Матични број 06761950 

Деловодни број понуде 113 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
727.273,62 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 7. 

Издавачко друштво "КРУГ" д.о.о. 

11000 Београд, Устаничка 244 г/ стан 5 

ПИБ 100007472 

Матични број 07765061 

Деловодни број понуде 003/18 од 24.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
8.509,09 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 8. 

"МАТЕМАТИСКОП" д.о.о. 

11000 Београд, Деспота Оливера 6 

ПИБ 101723523 

Матични број 06928358 

Деловодни број понуде 21-121 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
112.355,00 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 9. 

Привредно друштво за издавачку делатност "НОВИ ЛОГОС" д.о.о. 

11000 Београд, Цара Душана 48 

ПИБ 105864527 

Матични број 20478292 

Деловодни број понуде 2932 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
4.099.045,20 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 10. 

Издавачка кућа "ФРЕСКА" д.о.о. 

11000 Београд, Високог Стевана 14 

ПИБ 105649457 

Матични број 20429607 

Деловодни број понуде 1084 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
140.575,07 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 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 РС" 119/12 

и 68/15), односно максимално 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Изабрани понуђач набавку извршава самостално. 

 

ПАРТИЈА 11. 

"КЛЕТТ" д.о.о. 

11000 Београд, Mаршала Бирјузова 3-5/IV 

ПИБ 103239684 

Матични број 17537032 

Деловодни број понуде 4391/18 од 21.09.2018. године 

са следећим елементима понуде 

КОНАЧНА  

укупна понуђена цена у РСД без ПДВ-а 
13.034.633,86 

Рок испоруке (од дана закључења уговора) 8 дана 

Рок важења понуде 30 дана 
 




