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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број:0094-40495-128/2015 
Датум: 25.11.2015. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

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 

мале вредности број 14/15 - II 
 

Предмет набавке: 
Набавка угља и огревног дрвета. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 09111100 - угаљ. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 03410000 - дрва. 
  
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Партија бр. 1. Набавка угља за Филијалу НСЗ Сомбор, Испоставе Оџаци и 
Смедеревска Паланка: Добављач ''SOLE KOMERC'' д.о.о., ул. Бара Венеције бр.59, 
11000 Београд, матични број: 06537006, ПИБ број: 100220854, уговорена вредност 
износи 543.600,00 динара без ПДВ- а; 
Партија бр. 2. Набавка дрва за огрев за Филијалу НСЗ Сомбор, Испоставе Оџаци и 
Смедеревска Паланка: Добављач Добављач ''SOLE KOMERC'' д.о.о., ул. Бара 
Венеције бр.59, 11000 Београд, матични број: 06537006, ПИБ број: 100220854, 
уговорена вредност износи 138.550,00 динара без ПДВ- а; 
Партија бр. 3. Набавка угља за објекат НСЗ ''Добра'' у Доброј (код Голупца): 
Добављач ATR ''VIMINACIUM 012'', ул. Кнез Милошев Венац бб, 12000 Пожаревац, 
матични број: 63755532, ПИБ број: 108862175, уговорена вредност износи 74.500,00 
динара без ПДВ- а; 
Партија бр. 4. Набавка дрва за огрев за објекат НСЗ ''Добра'' у Доброј (код 
Голупца): Добављач ATR ''VIMINACIUM 012'', ул. Кнез Милошев Венац бб, 12000 
Пожаревац, матични број: 63755532, ПИБ број: 108862175, уговорена вредност 
износи 16.950,00 динара без ПДВ- а; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр.1: примљена је 1 понуда. 
За Партију бр.2: примљена је 1 понуда. 
За Партију бр.3: примљена је 1 понуда. 
За Партију бр.4: примљена је 1 понуда. 

http://www.nsz.gov.rs/
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 
Понуђене цене (једине понуђене цене које самим тим представљају највишу и 
најнижу цену), исказане су на претходној страни, као уговорена вредност 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметана добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
13.11.2015. године 
 
Датум закључивања уговора: 
20.11.2015. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или на краћи период уколико вредност 
испоручених добара досегне износ укупне уговорне вредности,чиме исти престаје 
да важи. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења 
уговора. 
 
 

                                                                                          
 
       Директор 

                                                                                              Зоран Мартиновић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    


