
0095-PR-049-JN-01-PR-06
Страна 1 од 2

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Краља Милутина бр. 8
Б е о г р а д
Број: 0094-40493-31/13
Датум: 26.08.2013.

На основу члана 55. став 1. тачка 1) , члана 57. став 1. и члана 59. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12),

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 Крагујевац (www.nsz.gov.rs)
организација за обавезно социјално осигурање

oбјављује
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

о планираној јавној набавци радова на изградњи и капиталном одржавању 
објеката НСЗ

Наручилац ће покренути отворени поступак за набавку предметних радова.
Предмет јавне набавке су радови на изградњи и капиталном одржавању 
објеката НСЗ.
Под радовима који су предмет јавне набавке, подразумевају се грађевински и 
занатски радови које ће добављач вршити на зградама и објектима 
Националне службе за запошљавање, и то: грађевински радови, монтажни, 
инсталатерски и завршни радови, као и уградња уређаја, постројења и опреме, 
затим грађевинско занатски радови: керамичарски, каменорезачки и 
терацерски радови, молерско - фарбарски, фасадерски, гипсарски и радови на 
заштити од корозије, подополагачки и паркетарски радови, столарски, 
тапетарски, страклорезачки и радови спуштања плафона, браварски, лимарски 
и ролетнарски радови, изолатерски радови (хидро и термо), и разни занатски 
радови, као и радови на изради инсталација водовода и канализације, 
инсталације јаке и слабе струје и мерења и термотехничких инсталација.

Обим предметних радова биће детаљније дефинисан у конкурсној 
документацији.
Место извршења радова је на објектима наручиоца у Сремској Митровици, 
Београду, Пожаревцу, Гамзиградској Бањи, Новом Пазару и Прешеву.
Ознака из класификације делатности: 41 – Изградња зграда.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45213150 -  Радови на изградњи 
пословних зграда.  

Позив за подношење понуда ће бити објављен током октобра месеца 2013. 
године. Закључење уговора се очекује током новембра или децембра месеца 
2013. године.
Наручилац намерава да закључи 6 уговора, за сваку партију посебан уговор.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 72.475.000,00 дин. без ПДВ-а.



0095-PR-049-JN-01-PR-06
Страна 2 од 2

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Пореска управа Републике Србије
ул. Саве Машковића, бр.3-5, 11000 Београд, Република Србија, 
www.poreskauprava.gov.rs

Завод за социјално осигурање
ул. Булевар уметности, бр.10, 11070 Нови Београд, Република Србија, 
www.zso.gov.rs/index.htm

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
ул. Немањина, бр. 11, 11000 Београд, Република Србија, 
http://www.minrzs.gov.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
ул. Немањина, бр.22-26, 11000 Београд, Република Србија, 
http://www.merz.gov.rs/lat

Агенција за заштиту животне средине
ул. Руже Јовановић, бр.27а, 11160 Београд, Република Србија, 
http://www.sepa.gov.rs

Додатне информације се могу добити у Националној служби за запошљавање,
Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, телефон: 011/2929-800, факс: 011/2929-
980, e-mail: milos.regeljac@nsz.gov.rs , сваког радног дана у времену од 13:00 –
14:00 часова. Особа за контакт је Милош Регељац.

                                                                       ДИРЕКТОР 
                                                                   Синиша Надбантић


