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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40493-61/2015 
Датум:12.10.2015. 

                                             
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 и 14/15), 
 

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. 32/15, за јавну набавку услуга капиталног одржавања 

термо техничких инсталација на објектима 
 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 32/15 за набавку 
капиталног одржавања термо-техничких инсталација на објектима (шифра из 
Општег речника набавке: 71314310 - услуге у области технике грејања зграда), за 
који је предмет јавне набавке обликован у 7 партија, и то: 

Партија 1. Смедеревска Паланка - замена котла на угаљ електрокотлом са 
пратећом цевном инсталацијом и електрорадовима, процењена вредност 
1.630.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 2. Оџаци - замена котла на угаљ електрокотлом са пратећом цевном 
инсталацијом и електрорадовима, процењена вредност 250.000,00 дин. без 
ПДВ-а 

Партија 3. Одмаралиште Добра код Голупца – проширење система грејања 
због надзиђивања, процењена вредност 600.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 4. Кањижа – замена гасних пећи гасним котлом, процењена вредност 
940.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 5. Рума - уградња гасног / електро котла са пратећом цевном 
инсталацијом и електрорадовима, процењена вредност 2.980.000,00 дин. без 
ПДВ-а 

Партија 6. Филијала Врање – набавка и уградња цистерне за лож уље у већ 
постојећи ископ, процењена вредност 1.220.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 7. Објекти на више локација у Србији – испорука и уградња норвешких 
радијатора (120ком. – 1500 W), процењена вредност 2.630.000,00 дин. без 
ПДВ-а, 
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поступак јавне набавке је обустављен за Партије бр. 1., 2., 3., 4., 6. и 7. 
Понуде за наведене партије за које је поступак обустављен, поднео је један 
понуђач, и то: ''ТЕРМОМОНТ'' Д.О.О., ул. Браће Недића бр.1, 11000 Београд. 
 
Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за наведене Партије,   
нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. ЗЈН, с обзиром 
да је приспела понуда одбијена 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 најкраћем могућем року. 
                                                                                                       
 
 

Директор  
                                                                                                            Зоран Мартиновић 
 


