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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094–40495-292/2014 
Датум: 10.02.2015. 
 
На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. 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 обустави поступка јавне набавке 

 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 71/14 за 
набавку услуга - сервисирање клима уређаја, за потребе Националне службе за 
запошљавање (шифра из Општег речника набавке: 50000000 – услуге сервисирања 
и поправке и 42512500 - делови уређаја за климатизацију), поступак јавне набавке 
је обустављен. 
Јавна набавка је била обликована по партијама: 

       Партија 1. Сервисирање клима уређаја ван гарантног рока у износу од 
2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

       Партија 2. Сервисирање клима уређаја у гарантном року у износу од 
       990.000,00 динара без пореза на додату вредност. 

 
Укупна процењена вредност износи 2.990.000,00 динара без ПДВ-а. 
Понуду су поднела 3 понуђача (свака понуда је поднета за обе партије), и то: 

 ''TERMOMONTELEKTRO'' д.o.o., Ул. Баваништански пут бр. 247, 26000 
Панчево, матични број: 08818070, ПИБ: 103462503; 

 ''TERMOMONT'' д.о.о., Ул. Браће Недића бр. 1, 11000 Београд, матични 
број: 07729561, ПИБ:100290037; 

 ''FRIGO - KLIMA'' с.з.т.р., Ул. Богдана Жерајића бр. 24, 11000 Београд, 
матични број: 55278253, ПИБ: 102422621 и ''MAKSITEL'' д.о.о., Ул. 
Првобораца бр. 32а, 11000 Београд, матични број: 17350161, ПИБ: 
100227110 (заједничка понуда групе понуђача). 
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Разлог за обуставу поступка је што је понуда првог наведеног понуђача оцењена 
као неприхватљива, док су понуде последња два наведена понуђача одбијене због 
неуобичајено ниске цене, односно нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. ЗЈН. 

Поступак јавне набавке ће поново бити спроведен почетком 2015. године. 
 
 
 
 

                                                                                                                      
Директор   

                                                                    Зоран Mартиновић 
  
                                                                                       
 


