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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40493-20/2014 
Датум: 12.06.2014. 
 
 
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 изградњи и капиталном одржавању  
зграда и објеката  

 
 
Наручилац ће покренути отворени поступак за набавку предметних радова. 
Предмет јавне набавке су радови на изградњи и капиталном одржавању  
зграда и објеката НСЗ. 
Пре започињања извођења предметних радова, понуђач којем буде био 
додељен уговор, у обавези је да на основу идејног пројекта који је саставни део 
конкурсне документације, изради главни архитектонско – грађевински пројекат 
и прибави грађевинску дозволу (све административне трошкове сноси 
Добављач – Извођач радова). 
Ознака из класификације делатности: 41 – Изградња зграда. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 -  Грађевински радови.   
Радови ће се изводити на следећим објектима: 

- Објекат Филијале НСЗ Београд, ул. Гундулићев венац бр. 23 – 25, 
Београд, изградња објекта (надоградња дела IV спрата над постојећим 
објектом и надоградња V спрата над целим објектом), процењена 
вредност радова износи 23.796.850,00 дин. без ПДВ-а, колико је 
предвиђено Планом набавки и Финансијским планом НСЗ за 2014. 
годину и 68.083.150,00 дин. без ПДВ-а, колико ће бити укључено у План 
набавки и Финансијски план НСЗ за 2015. годину, на основу Одлуке УО 
НСЗ о давању сагласности за преузимање обавеза за капитални издатак 
који захтева плаћање у две године бр. 0011-361-2/2014 од 24.04.2014. 
године, која је донета на основу члана 54. Закона о буџетском систему. 
Укупна процењена вредност радова на двогодишњем нивоу, колико је 
предвиђено трајање радова, износи 91.880.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Објекат Службе НСЗ Вождовац, ул. Косте Абрашевића бр. 10, Београд, 
зидање објекта из темеља (уз претходно рушење постојећег објекта), 
процењена вредност радова износи 20.041.850,00 дин. без ПДВ-а, 
колико је предвиђено Планом набавки и Финансијским планом НСЗ за 

http://www.nsz.gov.rs/
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2014. годину, 52.733.150,00 дин. без ПДВ-а, колико ће бити укључено у 
План набавки и Финансијски план НСЗ за 2015. годину, на основу Одлуке 
УО НСЗ о давању сагласности за преузимање обавеза за капитални 
издатак који захтева плаћање у три године бр. 0011-361-1/2014 од 
24.04.2014. године, која је донета на основу члана 54. Закона о 
буџетском систему и 59.260.774,00 дин. без ПДВ-а, колико ће бити 
укључено у План набавки и Финансијски план НСЗ за 2016. годину, на 
основу Одлуке УО НСЗ о давању сагласности за преузимање обавеза за 
капитални издатак који захтева плаћање у три године бр. 0011-361-
1/2014 од 24.04.2014. године, која је донета на основу члана 54. Закона о 
буџетском систему. Укупна процењена вредност радова на трогодишњем 
нивоу, колико је предвиђено трајање радова, износи 132.035.774,00 дин. 
без ПДВ-а; 

- Објекат Испоставе НСЗ Шид, ул. Цара Душана бр. 28, Шид, зидање 
објекта из темеља (уз претходно рушење постојећег објекта), процењена 
вредност радова износи 11.925.500,00 дин. без ПДВ-а, на годишњем 
нивоу, колико је предвиђено трајање радова; 

- Објекат Испоставе НСЗ Прешево, ул. Ћемаљ Шеху бр. бб, Прешево, 
зидање објекта из темеља, процењена вредност радова износи 
19.080.800,00 дин. без ПДВ-а, на годишњем нивоу, колико је предвиђено 
трајање радова; 

Позив за подношење понуда ће бити објављен половином јула месеца 2014. 
године. 
Закључење уговора се очекује током друге половине августа месеца 2014. 
године. 
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 за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  
ул. Немањина, бр. 11, 11000 Београд, Република Србија, 
http://www.minrzs.gov.rs  

Министарство пољопривреде  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 
 

http://www.merz.gov.rs/lat
http://www.sepa.gov.rs/
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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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