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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ  

 

ЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-4049-8/2017 
Датум: 21.02.2017. 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 5. и члана 57. ст. 1. и 2. Закона о јавним 

набавкама „Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

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

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о признавању квалификације у првој фази квалификационог поступка јавне набавке 
број 64/16-II 

 

Предмет набавке: 
Предмет набавке су радови на текућем одржавању зграда и објеката Националне 
службе за запошљаање.  
Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови. 
 
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава:  
Сагласно члану 34. став 5. ЗЈН, наручилац је дужан да ажурира листу кандидата 
сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који 
испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање 
квалификације. С тим у вези, могуће је најкасније до 21.08.2017. године до 12 
часова поднети пријаву. 
 
Листа кандидата: 
1.„STRABAG“ д.о.о., ул. Антифашистичке борбе бр. 13а, 11070 Нови Београд, и 
„TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла Петровића бр. 79а, 11000 Београд 
(заједничка пријава), 
2. „SLAVIJA PROKING“ д.о.о., ул. Цара Душана 1, локал 3, 34300 Аранђеловац, 
3. „GRADING“ д.о.о., ул. Димитрија Марјановића бр. 26, 35250 Параћин и „ELINGZO“ 
д.о.о., ул. Црвено барјакче бр. 43, 11000 Београд (заједничка пријава); 
4.„DIZ HIGIJENA“ д.о.о., ул. Херцега Стјепана бр. 3, 11000 Београд, 
5. „EMPORIO TEAM“ д.о.о., ул. Партизанске авијације бр.4/II, 11070 Нови Београд  и 
„.NESAM INŽENJERING“ д.о.о., ул. Грачац бб, 11420 Смедеревска Паланка 
(заједничка пријава); 
6.„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). 
 
Позив за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава је најкасније до 21.08.2017. године до 12:00 часова.  
Пријаву доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: ''Пријава за 
признавање квалификације у поступку јавне набавке број 64/16 - II - набавка радова 
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на текућем одржавању зграда и објеката НСЗ - не отварати'', поштом на адресу: 
Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд 
или личном предајом у писарници НСЗ. 
Отварање пријава обавиће се 21.08.2017. године у 12:15 часова у просторијама 
Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је 
конкурсна документација објављена:  
Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки и са 
интернет странице наручиоца: 
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/teku_e_odr_avanje_zgrada_i_objekata__jn_64_16_
-_ii.cid31773 . 
Уколико заинтересовани подносилац пријаве поднесе писани захтев за 
достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), 
Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, 
телефаксом или електронском поштом. 
 
Лице за контакт: 
Љиљана Лепојевић, е-mail: Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980. 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 

 
 
 

                                                                                                             Директор                                                                                        
                                                                                                     Зоран Мартиновић                                                                                                                                                                                       
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