
 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-26 

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40495-189/2019 
Датум: 20.09.2019. 
 
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, у  поступку јавне набавке мале вредности број 

29/19, за набавку добара - угља, дрва и пелета за огрев 
 

Предмет набавке: 
Набавка добара - угаљ, дрва и пелет за огрев. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачима: 
Партија број 1: Набавка и испорука угља и дрва за огрев за Филијалу НСЗ Сомбор, „SOLE 
KOMERC'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Маршала Тита бр. 225, матични број: 06537006, 
ПИБ број: 100220854, уговорена вредност износи 379.250,00 динара без ПДВ-а; 
 
Партија бр. 4: Набавка и испорука дрва за огрев за Филијалу Гњилане (канцеларије у Клокоту, 
Каменици, Шилову, испоставе у Партешу и Ранилугу и за седиште филијале у Горњем Кусцу), 
добављач „ЗАМ“ д.о.о., Велико Ропотово 38267 Ранилуг, уговорена вредност износи 
248.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
Партија број 5: Набавка и испорука дрва и пелета за огрев за Филијалу Косовска Митровица  
(канцеларије у Прилужју, Гораждевцу и Сувом Грлу), добављач „МЕТАЛ-РОБНА КУЋА“ 
д.о.о., ул. Косовских јунака бб, 38227 Звечан, уговорена вредност износи 498.400,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
За партију бр. 1 примљене су 2 понуде. 
За партије бр. 4 и 5  је примљена по 1 понуда. 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда:  
За Партију 1: понуђач ''SOLE KOMERC'' д.о.о., Београд, понудио је укупну цену у износу од 
379.250,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда); понуђач „БРИКЕТ ПРОМЕТ“, д.о.о., Сомбор, понудио је укупну цену у 
износу од 418.636,36 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код 
прихватљивих понуда);  
За Партију 4: понуђач „ЗАМ“ д.о.о., Велико Ропотово, понудио је укупну цену у износу од 
248.000,00 динара без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим представља и највишу и 
најнижу цену); 
За Партију 5: понуђач „МЕТАЛ-РОБНА КУЋА“ д.о.о., Звечан, понудио је укупну цену у износу 
од 498.400,00  динара без ПДВ-а (једина понуђена цена, која самим тим представља и највишу 
и најнижу цену). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
29.08.2019. год. 
 
Датум закључивања уговора: 
13.09.2019. год. (уговори су достављени наручиоцу од стране добављача у периоду од 
16.09.2019. год.  до 20.09.2019. год) 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених добара по овим уговорима 
достигне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења уговора. 
 
 
 
 

                                                                          Директор Сектора  
                                                                        за материјалне ресурсе 

                                                                       Милош Регељац 
 


