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ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-320/2016 
Датум: 19.09.2016.год. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/2015 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 отвореном поступку број 46/16, за 
набавку пројектантских услуга 

 
Предмет набавке: 
Набавка пројектантских услуга. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 71221000 – Архитектонске услуге за 
зграде. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 

Партија број 1: Пројектантске услуге на текућем одржавању зграда и објеката НСЗ : 
Добављач: Група понуђача „EMPORIO TEAM“ д.о.о., ул. Партизанске авијације 
бр.4/II, 11000 Београд, матични број: 20741449, ПИБ број: 107097252, NS 
INŽENJRING“ д.о.о., ул. Булевар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад, матични 
број 08695741, ПИБ број: 101692837 и „ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ“, ул. 
Краљевића Марка бр.11, 21000 Нови Сад, матични број: 08187533, ПИБ број: 
100720850, уговорена  вредност износи 2.170.000,00 динара без ПДВ-а; 

 
Партија број 2: Пројектантске услуге на изградњи и капиталном одржавању зграда и 
објеката НСЗ: Добављач ''КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., ул. Трнска бр.4, 11000 
Београд, матични број: 17175033, ПИБ број: 100160066, уговорена вредност износи 
до 1.300.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је eкономски најповољнија понуда, у оквиру сваке 
партије. 
 
Број примљених понуда:   
У предметном отвореном поступку, примљене су 2 понуде. 
 



 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 2 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 
За Партију 1 - Пројектантске услуге на текућем одржавању зграда и објеката НСЗ  

1) Пројекти који ће бити израђени (планирани пројекти) - Одељак А:   најнижа 
понуђена цена: 2.110.800,00 дин. без ПДВ-а (група понуђача: „EMPORIO 
TEAM“ д.о.о., „NS INŽENJRING“ д.о.о и „ДОО ИНСТИТУТ ЗА 
ПРЕВЕНТИВУ“),ово је и уједно најнижа и највиша цена кид прихватљивих 
понуда, највиша понуђена цена: 3.660.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач: ''КРИП 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о) 

2) Пројекти који ће се израђивати у случају потребе (непредвиђени пројекти) - 
Одељак Б: најнижа понуђена цена: 34.101,00 (понуђач: ''КРИП 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о), највиша понуђена цена и најнижа и највиша цена код 
прихватљивих понуда: 36.901,00 (група понуђача: „EMPORIO TEAM“ д.о.о., 
„NS INŽENJRING“ д.о.о и „ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ“). 
 

За Партију 2 - Пројектантске услуге на изградњи и капиталном одржавању зграда и 
објеката НСЗ,  

1) Пројекти који ће бити израђени (Планирани пројекти) - Одељак А: најнижа 
понуђена цена и најнижа цена код прихватљивих понуда:  995.000,00 дин. 
без ПДВ-а (понуђач: ''КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о), највиша понуђена цена и 
највиша цена код прихватљивих понуда: 1.225.500,00 дин. без ПДВ-а (група 
понуђача: „EMPORIO TEAM“ д.о.о., „NS INŽENJRING“ д.о.о и „ДОО 
ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ“). 

 
2) Пројекти који ће се израђивати у случају потребе (Непредвиђени пројекти) - 

Одељак Б:  најнижа понуђена цена и најнижа цена код прихватљивих понуда: 
36.016,00 дин. без ПДВ-а (понуђач: ''КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о), највиша 
понуђена цена и највиша цена код прихватљивих понуда: 36.346,00 дин. без 
ПДВ-а (група понуђача: „EMPORIO TEAM“ д.о.о., „NS INŽENJRING“ д.о.о и 
„ДОО ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ“). 

 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне радове изводити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
02.09.2016. 
 
Датум закључивања уговора: 
14.09.2016. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на период од 12 месеци, односно на краћи период од 
наведеног, уколико вредност изведених услуга достигне износ укупне уговорне 
вредности, чиме исти престају да важе. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
                                                                                                  Директор   

               Зоран Мартиновић 


