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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40492-30/2014 
Датум: 03.02.2014. 
 
 
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 услуге чишћења зграда НСЗ и осталих сродних 
услуга (услуга кафе куварица) 

 
 
Наручилац ће покренути отворени поступак за набавку предметних услуга. 
Предмет јавне набавке је услуга чишћења зграда НСЗ и остале сродне услуге 
(услуге кафе куварица). 
Назив и ознака из општег речника набавке: 90911200 - Услуге чишћења зграда.   
Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија, и то: 

- Партија 1. Услуга чишћења зграда на тероторији Града Београда (са 
приградским општинама), процењена вредност 12.500.000,00 дин. без 
ПДВ-а 

- Партија 2. Услуга чишћења зграда на тероторији Војводине, процењена 
вредност 15.000.000,00 дин. без ПДВ-а 

- Партија 3. Услуга чишћења зграда на тероторији централне Србије, 
процењена вредност 19.166.667,00 дин. без ПДВ-а 

- Партија 4. Услуга чишћења зграда на тероторији јужне Србије, 
процењена вредност 10.000.000,00 дин. без ПДВ-а 

- Партија 5. Услуга чишћења зграда на тероторији Косова и Метохије, 
процењена вредност 1.666.667,00 дин. без ПДВ-а 

- Партија 6. Услуга кафе куварица у Београду (3 локације), Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу, Пожаревцу, Шапцу, Пироту и Лесковцу, процењена 
вредност 7.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

Укупна процењена вредност јавне набавке је 65.833.334,00 дин. без ПДВ-а. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, у оквиру сваке 
партије. 
Позив за подношење понуда ће бити објављен почетком марта 2014. године. 
Закључење уговора се очекује крајем априла или почетком маја месеца 2014. 
године. 

http://www.nsz.gov.rs/
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Наручилац намерава да закључи 6 уговора (за сваку партију посебан уговор). 
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 
 
 
 
 

                                                                                   Директор Сектора за 
                                                                                          материјалне ресурсе 
                                                                                        Мирослав Миладиновић                                                                                                                                                                                        
       
 


