
 
 

Његошева 77, 11000 Београд ПИБ: 108779162, Матични број: 
17858572 Број позива: ЈНМВ 1/19 (дел. бр. 357/19)  
 

Број набавке: ЈНМВ 1/2019      Дел. бр. 393/19 од 30.07.2019.г. 
Датум: 30.07.2019. године 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник                   
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Центар за образовање и културу „Божидарац-1947“            
објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

1. Наручилац: 

Центар за образовање и културу „Божидарац-1947“, Његошева 77, Београд ( у даљем            
тексту: Наручилац), 

2. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке мале вредности је УГОВОР О НАБАВЦИ услуге кол центра –             
организације и одржавања система двосмерне интегралне комуникације између потенцијалних         
корисника курсева и наручиоца, одржавање веб сајта, одржавање друштвених мрежа Редни           
број ЈНМВ 1/2019 

Назив и ознака из Општег речника набавке:  

79340000-9 Услуге оглашавања и маркетинга, 79510000-2 Услуге одговарања на         
телефонске позиве 

3. Уговорена вредност 

Укупна вредност услуге по усвојеној понуди је 62.000,00 РСД без пореза, а порез износи              
12.400,00 динара на месечном нивоу. 

Јединичне цене из понуде су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током               
извршења Уговора. 

 
Рок важења овог уговора је 12 месеци од дана његовог потписивања. 

 

4. Критеријум за доделу уговора 

Најнижа понуђена цена. 

5. Број приспелих понуда: 

Једна 

6. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

  62.000,00 РСД без пореза, а порез износи 12.400,00 динара на месечном нивоу. 

7. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.07.2019. године 

8. Датум закључења уговора: 31.07.2019. године 

9. Период важења уговора:12 месеци од дана његовог потписивања. 

10. Основни подаци о групи понуђача:  



 
 

Његошева 77, 11000 Београд ПИБ: 108779162, Матични број: 
17858572 Број позива: ЈНМВ 1/19 (дел. бр. 357/19)  
 

 

10.1. Invictus Media д.о.о.  из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165 Е,  

10.2. VAF Group д.о.о.  из Инђије,  ул. Бранка Радичевића бр. 10,  

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма - Invictus              
Media д.о.о. из Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36б и буде носилац и гарант извршења посла                
– носилац посла. Invictus Media д.о.о. ПИБ: 107409360 Матични број: 20796707 Број рачуна:             
150-43128-55 Телефон: 011/2224811 E-mail: office@invictus.rs 

11. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац није предвидео измену            
уговора. 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности Центра за образовање и културу „Божидарац-1947“ 


