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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-516/2014 
Датум: 17.12.2014. 
 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
услуге чишћења зграда НСЗ, број 43/14-III 

 
 

Предмет набавке: 
Набавка услуге чишћења зграда НСЗ и осталих сродних услуга  
Шифра из Општег речника набавки: 90911200 – Услуге чишћења зграда. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Партија број 4. Услуга чишћења зграда на територији Јужне Србије - Добављач 
''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд, матични број: 
21031054, ПИБ број: 108595728, и ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11040 
Београд, матични број: 20943165, ПИБ број: 108161887, (заједничка понуда групе 
понуђача), уговорена вредност 4.138.992,00 динара без пореза на додату вредност; 

Партија број 5. Услуга чишћења зграда на територији Косова и Метохије - 
Добављач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд, 
матични број: 21031054, ПИБ број: 108595728, и  ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска 
бр.3ц, 11040 Београд, матични број: 20943165, ПИБ број: 108161887, (заједничка 
понуда групе понуђача), уговорена вредност 1.206.612,00 динара без пореза на 
додату вредност; 

 

Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена по партији. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр.4 је примљено 2 понуде (1 прихватљивa). 

За Партију бр.5 је примљено 2 понуде (1 прихватљивa). 
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Највиша и најнижа понуђена цена 
За Партију  број 4: 

- Понуђач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд 
и ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11040 Београд (заједничка понуда 
групе понуђача) понудио је цену у износу од 4.138.992,00 без ПДВ-а (највиша 
понуђена цена) 

- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул.Капетана 
Миодрага Милетића бр.2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 
3.502.224,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена цена) 

За Партију  број 5:  
- Понуђач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд 

и ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11040 Београд (заједничка понуда 
групе понуђача) понудио је цену у износу од 1.206.612,00 без ПДВ-а (највиша 
понуђена цена) 

- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул.Капетана 
Миодрага Милетића бр.2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 
862.488,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена цена) 
 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
За Партију бр.4 : 

- Понуђач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд 
и ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11040 Београд (заједничка понуда 
групе понуђача) понудио је цену у износу од 4.138.992,00 без ПДВ-а (понуда 
овог понуђача оцењена је као једина прихватљива тако да његова цена 
представља једину понуђену цену код прихватљивих понуда) 
 

За Партију бр.5: 
- Понуђач ''TIME PARTNER'' д.о.о., ул.Растка Петровића бр.43, 11000 Београд 

и ''BFS SERVIS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11040 Београд (заједничка понуда 
групе понуђача) понудио је цену у износу од 1.206.612,00 без ПДВ-а (понуда 
овог понуђача оцењена је као једина прихватљива тако да његова цена 
представља једину понуђену цену код прихватљивих понуда) 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
20.11.2014. 
 
Датум закључивања уговора: 
12.12.2014. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 6 месеци или док вредност пружених услуга не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене морају бити фиксне минимум 4 месеца од дана потписивања уговора. 
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По истеку тог периода, у складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити 
промену цена. 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима које утичу на целокупно тржиште предметних услуга, тј. на све 
потенцијалне добављаче, о чему страна која захтева промену цена мора другој 
уговорној страни да достави валидан доказ. 
С тим у вези, под објективним околностима сматраће се промена минималне цене 
рада или друге обавезујуће одлуке надлежних државних органа које директно утичу 
на цену предметне услуге. 
Промена цена може бити одобрена само једном у току важења предметног уговора 
и то до максималног износа процентуалне промене минималне цене рада, или 
осталих елемената цене предметне услуге. 
 
 
 

        Директор 
   Зоран Мартиновић 


