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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40493-10/2014 
Датум: 15.04.2014. 
 
 
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 радова на текућем одржавању зграда и објеката  
 
 
Наручилац ће покренути отворени поступак за набавку предметних радова. 
Предмет јавне набавке су радови на текућем одржавању зграда и објеката 
НСЗ. 
Ознака из класификације делатности: 43 – Специјализовани грађевински 
радови. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 -  Грађевински радови.   
Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије, тако да се свака партија може 
уговарати засебно, и то: 

- Партија 1. Радови на текућем одржавању зграда и објеката на 
територији Северно-бачког, Западно-бачког, Јужно-бачког, Сремског, 
Северно-банатског, Средње-банатског и Јужно-банатског округа, и то на 
објектима у Суботици (монтажа преосталих подова и таваница), Беочину 
(реновирање ентеријера), Бачком Петровцу (реновирање инсталација, 
обнова опреме у санитарним чворовима, замена спољашње и 
унутрашње столарије и кречење), Бечеју (санација старе кровне 
покривке због процуривања), Житишту (кречење ентеријера), Новом 
Бечеју (поправка носача крова и кровне покривке због процуривања и 
санација таванице као последица процуривања са крова), Новој Црњи 
(замена подних облога), Кањижи (делимична реконструкција ентеријера), 
као и на осталим објектима наручиоца који се налазе на територији 
округа који су наведени у називу партије (у случају непредвиђених 
потреба). Процењена вредност партије износи 9.283.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 

- Партија 2. Радови на текућем одржавању зграда и објеката на 
територији Београда, Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског 
округа, и то на објектима у Београду (Дирекција, Краља Милутиба 8 - 
замена подконструкције, хидро и термоизолације и кровне покривке на 
целом објекту и Служба Чукарица - прерада канализационог развода и 

http://www.nsz.gov.rs/
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прикључење на градски систем канализације), Гроцкој (замена олука – 
олучне вертикале и хоризонтале и уклањање узрока и последица 
прокишњавања), Бољевцу (реновирање ентеријера пословног простора), 
Бору (допуна реновирања ентеријера и појачање електро инсталација), 
Зајечару (појачање електро инсталација и реновирањедела ентеријера), 
као и на осталим објектима наручиоца који се налазе на територији 
округа који су наведени у називу партије (у случају непредвиђених 
потреба). Процењена вредност партије износи 18.450.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 

- Партија 3. Радови на текућем одржавању зграда и објеката на 
територији Мачванског, Шумадијског, Колубарског, Златиборског, 
Моравичког, Поморавског и Рашког округа, и то на објектима у Лајковцу 
(реновирање ентеријера – кречење и санитарни чвор), Ваљеву (израда 
нове термофасаде са уличне стране), Шапцу (завршетак уређења 
слободних површина  и улазне капије и кречење унутрашњег старог 
објекта), Коцељеви (кречење ентеријера и реновирање дела 
ентеријера), Богатићу (кречење ентеријера), Лучанима (кречење 
ентеријера), Горњем Милановцу (прерада постојећих водова 
канализације због загушења и плављења и уређење прилазног 
степеништа), Ужицу (кречење више етажа, обезбеђење крова од 
приступа људи, фарбање заштитних решетки на прозорима и вратима, 
реновирање санитарних чворова, претварање једног санитарног чвора у 
чајну кухињу и реновирање капије на улазу), Јагодини (поправка лименог 
крова због прокишњавања са подконструкцијом и покривком), Параћину 
(уградња противклизних трака на стeпеништу), Рековцу (реновирање 
дела ентеријера са санитарним чвором), Свилајнцу (замена улазних 
врата, фарбање комплетне унутрашње столарије, кречење, замена 
подне облоге (ламинат) и санација санитарног чвора) и Деспотовцу 
(замена подова, кречење ентеријера, фарбање унутрашње столарије и 
замена фасадне столарије), као и на осталим објектима наручиоца који 
се налазе на територији округа који су наведени у називу партије (у 
случају непредвиђених потреба). Процењена вредност партије износи 
16.600.000,00 дин. без ПДВ-а 

- Партија 4. Радови на текућем одржавању зграда и објеката на 
територији Расинског, Нишког, Топличког, Јабланичког, Пиротског и 
Пчињског округа и на територији АП К и М, и то на објектима у Нишу 
(појачање електроинсталација и кречење дела објекта), Власинском 
језеру (реконструкција и адаптација ентеријера у целини  – поткровље и 
постављање инсталација за наставак радова у поткровљу), Врању (део 
уређења слободних површина – ограде, део стаза, нова капија), 
Крушевцу (реновирање ентеријера – завршетак кречења и израда нове 
термо фасаде) и Власотинцу (појачање електроинсталација), као и на 
осталим објектима наручиоца који се налазе на територији округа који су 
наведени у називу партије (у случају непредвиђених потреба). 
Процењена вредност партије износи 15.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

Укупна процењена вредност јавне набавке је 59.833.000,00 дин. без ПДВ-а. 
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Позив за подношење понуда ће бити објављен половином маја месеца 2014. 
године. 
Закључење уговора се очекује током јуна месеца 2014. године. 
Наручилац намерава да закључи 4 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 
 
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 Сектора за 

                                                                                          материјалне ресурсе 
                                                                                        Мирослав Миладиновић                                                                                                                                                                                        
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