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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
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Број: 0094-40492-178/2015 
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На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12), 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

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

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у отвореном поступку бр. 96/14, за јавну набавку радова – изградња и капитално 
одржавање зграда и објеката НСЗ 

 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 96/14 за набавку 
радова – изградња и капитално одржавање зграда и објеката НСЗ, (ознака из 
класификације делатности: 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда; 
шифра из Општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови), поступак 
јавне набавке је обустављен за Партију бр. 1. Објекат НСЗ Филијала Сремска 
Митровица, организациона јединица Шид, ул. Цара Душана бр. 28, КП 1502/1, КО 
Шид – изградња објекта, I фаза радова, процењена вредност 14.850.000,00 дин. 
без ПДВ-а и за Партију бр. 2. Објекат НСЗ Филијала Пожаревац, ул. Шумадијска 
бр. 31, К.П. бр. 1509/1, КО Пожаревац – израда фасаде постојећег објекта, 
процењена вредност 4.862.000,00 дин. без ПДВ-а. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 19.712.000,00 динара без ПДВ-
а. 
За предметну јавну набавку пристигло је укупно 3 благовремене понуде и то од 
понуђача:           

1. Заједничка понуда групе понуђача ''МАКСИМ ГРАДЊА'' д.о.о., Ул. Сегедински 
пут бр.80/1, 24000 Суботица и ''YUMOL'' д.о.о., Ул. Грабовачка бр.10, 24000 
Суботица, број понуде 0094-40493-42/2014 од 09.12.2014. године, понуда за 
Партију 1; 

2. ''ТЕРМОМОНТ'' д.о.о., Ул. Браће Недића бр.1, 11000 Београд, број 0094-40493-
43/2014 од 10.12.2014. године, понуда за Партије 1. и 2.; 

3. Заједничка понуда групе понуђача ''EKO MABER INŽENЈERING'' д.о.о., Ул. 
Спољностарчевачка бр.153, Панчево и ''BAUWESEN'' д.о.о., Ул. Карађорђева 32а, 
Лазаревац, број 0094-40493-44/2014 од 10.12.2014. године, понуда за Партије 1. и 
2. 
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Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за наведене Партије,  
после поновљеног поступка стручне оцене понуда, сходно решењу Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-209/2015 од 
09.04.2015. године (достављено наручиоцу 29.04.2015. године), нису испуњени 
услови за избор најповољније понуде из члана 107. ЗЈН, с обзиром да су приспеле 
понуде одбијене као неприхватљиве на основу члана 106. и 107. ЗЈН, односно 
одбијене на основу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак ће поново бити спроводен у току текуће године. 
 
 
 
                                                                                                      Директор 
                                                                                               Зоран Мартиновић 
 


