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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40493-37/2017  
Датум: 12.06.2017. године 
 
На основу члана 116. 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 закљученим уговорима о јавној набавци, у другој 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. 

Уговорена вредност без ПДВ-а, основни подаци о добављaчу, највиша и најнижа понуђена 
цена без ПДВ-а и највиша и најнижа понуђана цена код прихватљивих понуда без ПДВ-а: 
 

Партија 1 - Филијала Нови Сад - ОЈ Бачка Паланка - добављач: група понуђача 
''STRABAG'' д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 
Нови Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. 
Пилота Михајла Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 
100280783, уговорна вредност: 43.046,15 динара. 

- 43.046,15 динара (најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код  
прихватљивих понуда); 

- 94.187,27 динара (највиша понуђена цена); 

Партија 2 - Филијала Сремска Митровица - добављач: група понуђача ''STRABAG'' д.o.o., 
са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, 
матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла 
Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна 
вредност: 120.025,00 динара. 
 

- 120.025,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код  
прихватљивих понуда); 

- 214.875,00 динара (највиша понуђена цена); 
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Партија 3 - Филијала Зрењанин - ОЈ Нови Бечеј - добављач: група понуђача ''STRABAG'' 
д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, 
матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла 
Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна 
вредност: 31.209,75 динара. 
 

- 31.209,75 динара (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда); 

- 43.931,25 динара (највиша понуђена цена) и 31.482,00 динара (највиша цена код 
прихватљивих понуда); 

 
Партија 4 - Филијала Вршац - добављач: група понуђача: „GRADING“ д.о.о., ул. Димитрија 
Марјановића бр. 26, 35250 Параћин и „ELINGZO“ д.о.о., ул. Црвено барјаче бр. 43, 11000 
Београд, уговорна вредност: 659.137,29 динара. 
 

- 659.137,29 динара (најнижа понуђена цена и најнижа цена код прихватљивих понуда); 
- 899.591,96 динара (највиша понуђена цена) и 835.588,50 динара (највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда); 
 
Партија 5 - Дирекција - Београд, ул. Краља Милутина бр. 8 - добављач: група понуђача 
''STRABAG'' д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 
Нови Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. 
Пилота Михајла Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 
100280783, уговорна вредност: 779.619,00 динара. 
 

- 779.619,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда); 

- 984.749,88 динара (највиша понуђена цена) и 783.524,32 динара (највиша понуђена 
цена код прихватљивих понуда); 

 
Партија 6 - Дирекција – Београд, ул. Ломина 22, добављач: група понуђача ''STRABAG'' 
д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, 
матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла 
Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна 
вредност: 759.175,00 динара. 
 

- 759.175,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда); 

- 794.580,00динара (највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих 
понуда); 

 
Партија 7 - Филијала Пожаревац, добављач: група понуђача ''STRABAG'' д.o.o., са 
седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, матични 
број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла Петровића 
бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна вредност: 
60.020,00 динара. 
 

- 60.020,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда); 
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- 95.712,00 динара (највиша понуђена цена) и 62.288,00 динара (највиша понуђена цена 
код прихватљивих понуда); 

 
Партија 8 - Филијала Лозница, добављач: група понуђача ''STRABAG'' д.o.o., са седиштем 
у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, матични број: 
17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла Петровића бр. 
79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна вредност: 
60.101,00 динара. 
 

- 60.101,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код 
прихватљивих  понуда; 

- 121.220,00 динара (највиша понуђена цена); 
 

Партија 9 - Филијала Јагодина, добављач: група понуђача ''STRABAG'' д.o.o., са седиштем 
у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, матични број: 
17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла Петровића бр. 
79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна вредност: 
24.250,00 динара. 
 

- 24.250,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код 
прихватљивих  понуда; 

- 56.420,00 динара (највиша понуђена цена); 
 
Партија 10 - Филијала Јагодина – ОЈ Ћуприја, добављач: група понуђача ''STRABAG'' 
д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Антифашистичке борбе бр. 13 а, 11070 Нови Београд, 
матични број: 17382977, ПИБ: 100280783 и „TISTEN GROUP“ д.о.о., ул. Пилота Михајла 
Петровића бр. 79а, 11000 Београд, матични број: 17382977, ПИБ: 100280783, уговорна 
вредност: 279.950,00 динара. 
 

- 279.950,00 динара (најнижа понуђена цена и најнижа и највиша понуђена цена код 
прихватљивих понуда; 

- 415.449,66 динара (највиша понуђена цена); 
 
Партија 11 - Филијала Лесковац - добављач: група понуђача: „GRADING“ д.о.о., ул. 
Димитрија Марјановића бр. 26, 35250 Параћин и „ELINGZO“ д.о.о., ул. Црвено барјаче бр. 
43, 11000 Београд, уговорна вредност: 448.762,50 динара. 

- 448.762,50 динара (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда; 

- 804.633,00 динара (највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код 
прихватљивих понуда); 

 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, у оквиру сваке партије.  
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке, за Партије бр. 1, 2, 6, 8, 9, 10, примљене су по 3 
понуде, за Партије бр. 3, 4, 5 и 7,  примљене су по 4 понуде и за партију бр.11 примљене су 
2 понуде. 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне радове вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
23.05.2017. године. 
 
Датум закључивања уговора: 
06.06.2017. године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења, односно на краћи 
период од наведеног, уколико вредност изведених радова по овом уговору достигне износ 
укупне уговорне вредности чиме исти престаје да важи.     
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења 
уговора. 

 
 
 
 

                                                                                                     Директор Сектора  
                                                                                                   за материјалне ресурсе 

                                                                                                                 Милош Регељац                                                                                          
 


