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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40493-1/2020 
Датум: 14.01.2020.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 јавнe набавкe 
услуге – надзор над извођењем грађевинских радова на одржавању и изградњи 

зграда и објеката НСЗ, број 29/18 
 

Предмет набавке: 
Предмет набавке су услуге надзора над извођењем грађевинских радова на 
одржавању и изградњи зграда и објеката НСЗ. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 71247000 – Надзор грађевинских 
радова. 
 
Уговорене вредности и основни подаци о добављачу: 
Група понуђача: ''ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ'', ул. Јужни булевар  бр. 176, матични број: 
62702095, ПИБ: 107375060, ''ИЗОЛИНВЕСТ'' д.о.о., ул. Волгина  бр. 73, 11000 
Београд, матични број: 17206257, ПИБ број: 101387684 и ''ГБ  ГАУС'' Београду, ул. 
Прва нова  бр. 16, 11000 Београд, матични број: 20913738, ПИБ број: 108003834 
Вредности наруџбеница: закључене су  укупно 6 наруџбенице у укупној вредности 
од 336.901,45  дин. без ПДВ –а. 
 
Критеријум за доделу уговра: 
На основу оквирног споразума са добављачем. 
 
Број примљених понуда: / 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Укупна вредности наруџбеница исказана је  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 изводити без подизвођача. 
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Датум доношења одлуке о закључењу уговора: / 
 
Датум закључивања уговора: 
Наруџбенице су закључиване у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019. 
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 
 


