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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-4049-163/2014 
Датум: 24.06.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12),  

 
Национална служба за запошљавање 

(организација за обавезно социјално осигурање) 
Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 37 

www.nsz.gov.rs 
 

oбјављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 03/14 - I, за набавку 
добара – закупа имовине и нестамбеног простора, за потребе Националне службе 
за запошљавање (шифра из општег речника набавки: РА02) уговори су закључени 
са понуђачима: 
 

Број 
партије 

Опис 
Уговорена 
вредност 

Број 
примљених 

понуда 

Датум 
закључења 

уговора 

Подаци о 
добављачу 

Период 
важења 
уговора 

Партија 
5 

Закуп пословног 
простора на  
локацији Шид  

718.404,00 3 20.06.2014. 

Ивана Митровић, 
Ул. Цара Лазара 
бр.59, 22224 
Кукујевци  

12 месеци  

Партија 
9 

Закуп пословног 
простора на  
локацији Петровац 
на Млави 

312.000,00 2 20.06.2014. 

Драгиша 
Милошевић, Ул. 
Српских владара 
бр. 302, 12300 
Петровац на Млави  

12 месеци 

Партија 
14 

Закуп пословног 
простора на  
локацији Београд 

554.880,00 1 24.06.2014. 

Јавно предузеће за 
склоништа, Ул. 
Булевар Михајла 
Пупина бр. 117а, 
11070 Нови 
Београд 

12 месеци 

 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по партији 
 
За Партију бр.5. приспеле су три понуде, од којих је нанижа понуђена цена 
706.440,00 динара, без ПДВ-а, а највиша понуђена цена 718.404,00 динара, без 
ПДВ-а, а за Партију бр.9. приспеле су две понуде, од којих је нанижа понуђена цена 
312.000,00 динара без ПДВ-а, а највиша понуђена цена је 347.998,80 динара, без 
ПДВ-а. 
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Свака понуђена цена у оквиру наведених партија представља истовремено и 
највишу и најнижу понуђену цену у оквиру прихватљивих понуда.  
 
Датум доношења одлуке о додели уговора је 04.06.2014. године. 
Уговором нису предвиђене околности за измену уговора, тј. цене су фиксне током 
читавог периода важења уговора. 
  
 
 
 
                                                                                     Директор Сектора за 
                                                                                      материјалне ресурсе 
                                                                                    Мирослав Миладиновић                                                                                                   


