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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-305/2018 
Датум: 31.07.2018. године 
 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15; у даљем тексту ЗЈН) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

oбјављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима о јавној набавци услугa централног грејања и одвожења 

отпада, за потребе Националне службе за запошљавање, у поступку јавне набавке 
мале вредности број 45/18  за Партије број: 6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21 

  
Предмет набавке: 
Предмет набавке су услуге централног грејања и одвожења отпада. 
Назив и ознака из Општег речника набавки:  

- 09323000 -  централно грејање, 
- 90512000 - услуге превоза отпада. 

 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу и највиша и најнижа понуђена цена 
и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 
Партија бр. 6. „ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о., Гроцка,  са седиштем у Београду, ул. Петра 
Драпшина бр.21, матични број: 21143766, порески идентификациони број: 109215752, 
уговорена вредност износи 253.333,08 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 7. “PWW” д.о.о. Јагодина, са седиштем у Јагодини, ул. 7. јула  бб, матични 
број: 20304979, порески идентификациони број: 105060075, уговорена вредност износи 
117.763,20 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 8. “PWW” д.о.о. Ниш, огранак Ћуприја, ул. Гробљанска  бб,  35230 
Ћуприја, матични број: 20078995, порески идентификациони број: 104087707,уговорена 
вредност износи 41.605,20 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 11. ’’BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ д.о.о., Башаидски пут бб, 23272 
Нови Бечеј, матични број: 20104287, порески идентификациони број: 104179366, 
уговорена вредност износи 55.217,40 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Партија бр. 13. „ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о., Гроцка,  са седиштем у Београду, ул. Петра 
Драпшина бр.21, матични број: 21143766, порески идентификациони број: 109215752, 
уговорена вредност износи 49.700,96 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 14. “PWW” д.о.о. Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар 
Ослобођења бр. 147, матични број: 20206276, порески идентификациони број: 
104683389, уговорена вредност износи 32.088,96 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена). 
 
Партија бр. 15. ’’BRANTNER OTPADNA PRIVREDA“ д.о.о., Башаидски пут бб, 23272 
Нови Бечеј, матични број: 20104287, порески идентификациони број: 104179366, 
уговорена вредност износи 9.070,56 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 16. “PWW” д.о.о. Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар 
Ослобођења бр. 147, матични број: 20206276, порески идентификациони број: 
104683389, уговорена вредност износи 189.680,40 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена). 
 
Партија бр. 17. “PWW” д.о.о. Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар 
Ослобођења бр. 147, матични број: 20206276, порески идентификациони број: 
104683389, уговорена вредност износи 8.803,20 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена). 
 
Партија бр. 18.  “PWW” д.о.о. Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар 
Ослобођења бр. 147, матични број: 20206276, порески идентификациони број: 
104683389,, уговорена вредност износи 5.952,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена). 
 
Партија бр. 19. “PWW” д.о.о. Ниш, огранак Смедеревска Паланка, са седиштем у 
Смедеревској Паланци, ул. Олге Милошевић бр. 11, матични број: 20078995, порески 
идентификациони број: 104087707, уговорена вредност износи 89.280,00 динара без 
ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Партија бр. 20. “PWW” д.о.о. Ниш, огранак Велика Плана, ул. Николе Пашића бр.7, 
11320 Велика Плана, матични број: 20078995, порески идентификациони број: 
104087707, уговорена вредност износи 12.374,40 динара без ПДВ-а (једина понуђена 
цена). 
 
Партија бр. 21. “PWW” д.о.о. Прокупље, са седиштем у Прокупљу, ул. Страхинића 
Бана бр. 6, матични број: 20708115, порески идентификациони број: 106930877, 
уговорена вредност износи 435.061,80 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена). 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку примљено је укупно 9 понуда, по једна понуда за Партије број: 
6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20 и 21. 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
28.06.2018. године 
 
Датум закључивања уговора: 
30.07.2018. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори се закључују на одређено време од 12 месеци од дана ступања на снагу, 
односно на краћи период од наведеног уколико вредност извршених услуга достигне 
износ укупне уговорне вредности и тиме престаје да важи. 
 
 

 
 

                                                                                     Директор Сектора  
                                                                                   за материјалне ресурсе 

 
                                                                                      Милош Регељац 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 


