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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40493-30/2019 
Датум: 15.07.2019. године 
 
На основу члана 116. став 2. 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 (наруџбеницама) о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
пројектантских и геометарских услуга, број 30/18 

Предмет набавке: 
Предмет јавне набавке су пројектантске и геометарске услуге. 
Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 71221000 – Архитектонске услуге за 
зграде. 
 
Уговорене вредности и основни подаци о добављачу: 
Групa понуђача: „ГЕОПУТ“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Томе Росандића бр. 
2, матични број: 17404571, ПИБ број: 100025818 и „CEPTING“ д.о.о., са седиштем у 
Београду, ул. Гандијева бр. 76а, матични број: 06544843, ПИБ број: 100039575. 
Вредности наруџбеница: 60.000,00 дин. без ПДВ-а, 300.000,00 дин. без ПДВ-а, 
300.000,00 дин. без ПДВ-а, 300.000,00 дин. без ПДВ-а, 80.000,00 дин. без ПДВ-а, 
80.000,00 дин. без ПДВ-а, 80.000,00 дин. без ПДВ-а, 60.000,00 дин. без ПДВ-а, 
300.000,00 дин. без ПДВ-а, 300.000,00 дин. без ПДВ-а, 80.000,00 дин. без ПДВ-а, 
130.000,00 дин. без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговoра: 
На основу оквирног споразума са добављачем. 
 
Број примљених понуда: / 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Вредности наруџбеница исказане су  у оквиру овог обавештења, у делу  “Уговорена 
вредност и основни подаци о добављачу“. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге вршити без подизвођача. 
 



 

                                                   0094-PR-049-JN-01-PR-28 

Страна 2 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

Датум доношења одлуке о закључењу уговора: / 
 
Датум закључивања уговора: 
Наруџбенице су закључиване у периоду од 01.04.2019. године до 30.06.2019. 
године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
У складу са оквирним споразумом. Цене и остали елементи су непроменљиви. 
 
 

                                                                         
                                                                       Директор Сектора  

                                                                        за материјалне ресурсе 
 

                                                                       Милош Регељац 
 


