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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40493-65/2016 
Датум: 16.11.2016. године 

                                             
На основу члана 55. став 1. тачка 10), члана 57. ст. 1. и 2. и члана 109. став 4. 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у квалификационом поступку (прва фаза) бр. 64/16, за јавну набавку радова на текућем одржавању зграда 

и објеката Националне службе за запошљавање 

 
На основу спроведене прве фазе квалификационог поступка  бр. 64/16,  обустављен је поступак јавне 
набавке радова на текућем одржавању зграда и објеката НСЗ на територији Републике Србије. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 7.800.000,00 динара без пореза на додату 
вредност. 
 
Основни подаци о понуђачима: 
 

- заједничка пријава „GRADING“ д.о.о., ул. Димитрија Марјановића бр. 26, Параћин и „ELINGZO“ д.о.о., 
ул. Црвено барјакче бр. 43, 11000 Београд, 

- заједничка пријава „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла Петровића бр. 79а, 11000 Београд и 
„STRABAG“ д.о.о., ул. Антифашистичке борбе бр. 13а, 11070 Нови Београд, 

- заједничка пријава „TIME PARTNER“ д.о.о., ул. Растка Петровића бр. 43, 11050 Београд и „ЂЕРДАП 
УСЛУГЕ“ а.д., ул. Ђердапски пут бб, 19320 Кладово, 

- заједничка пријава Занатска задруга „УНИВЕРЗАЛ“, ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД ул. Јурија 
Гагарина бр.120, 11070 Нови Београд и „EMPORIO TEAM“ д.o.o., ул. Партизанске авијације бр. 4/II, 
11070 Нови Београд. 

Разлог за обуставу поступка је што је за предметну јавну набавку поднета само једна прихватљива 

пријава, те нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације. 
Када ће поступак бити поново спроведен: поступак ће поново бити спроводен у текућој години. 

 

 
                                                                                                             Директор 
                                                                                                             Зоран Мартиновић 
 


