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ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40496-1/2015 
Датум: 05.03.2015. 
 
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, Дирекција – Радна јединица 
у Београду, ул. Краља Милутина бр.8  

(www.nsz.gov.rs) 
организација за обавезно социјално осигурање 

oбјављује 
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

о планираној јавној набавци услуга образовања одраслих (обуке незапослених 
лица)  

 
За набавку предметних услуга, наручилац планира да покрене два отворена 
поступка јавне набавке, и то: 
 

1. Образовање и професионално оспособљавање незапослених лица - 
особа са инвалидитетом. 
За ову јавну набавку наручилац планира да покрене отворени поступак. 
Шифра из Општег речника набавки: 85312510 – услуге професионалне         
рехабилитације. 
Позив за подношење понуда би требало да буде објављен током априла 
2015. године. 
Закључење уговора се очекује током маја 2015. године. 
За набавку предметних услуга наручилац планира да закључи посебан 
уговор за сваку партију (партије ће бити образоване по градовима у 
Србији и по врстама обуке – за сваки град и за сваку врсту обуке 
посебна партија); 

2. Обуке незапосленх лица, за потребе тржишта рада. 
За ову јавну набавку наручилац планира да покрене отворени поступак. 
Шифра из Општег речника набавки: 80400000 – Услуге образовања 
одраслих и друге услуге образовања. 
Позив за подношење понуда би требало да буде објављен током априла 
2015. године. 
Закључење уговора се очекује током маја 2015. године. 
За набавку предметних услуга наручилац планира да закључи посебан 
уговор за сваку партију (партије ће бити образоване по градовима у 
Србији и по врстама обуке – за сваки град и за сваку врсту обуке 
посебна партија). 

 

http://www.nsz.gov.rs/
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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 
 
 

 
                                                                                           Директор  

                                                                                                  Зоран Мартиновић    
       
 


