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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40493-55/2017 
Датум: 01.09.2017.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, за резервисану јавну набавку у 
отвореном поступку број 69/17, за набавку радова на капиталном (инвестиционом) 

одржавању зграда и објеката НСЗ и то: Филијала Суботица, Филијала Пирот и 
Филијала Косовска Митровица 

 
Предмет набавке: 
Предмет набавке су радови на капиталном (инвестиционом) одржавању зграда и 
објеката НСЗ и то: Филијала Суботица, Филијала Пирот и Филијала Косовска 
Митровица.  
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Партија 1: Филијала Суботица, Локација: ул. Јована Микића бр. 12, Суботица, 
К.П.3870/4, К.О. Нови град – реконструкција фасаде, адаптација и пренамена 
велике сале у сутерену, уградња унутрашњих врата: Добављач ''ДЕС'' д.о.о., ул. 
Даничићева бр.11, 14000 Ваљево, матични број: 07136056, ПИБ број:100072785, 
уговорена  вредност износи 6.938.601,47 динара без ПДВ – а. 
 
Партија 2: Филијала Пирот, Локација: ул. Књаза Милоша бр. 59, Пирот, К.П.1289, 
К.О. Пирот-Град - замена прозора на дворишној фасади са санацијом влаге око 
прозора, кречење преосталих просторија, постављање прагова на терасерским 
вратима са уличне стране: Добављач ''ДЕС'' д.о.о., ул. Даничићева бр.11, 14000 
Ваљево, матични број: 07136056, ПИБ број:100072785, уговорена вредност износи 
1.395.703,80 динара без ПДВ – а. 
 
Партија 3: Филијала Косовска Митровица, Локација: ул. Џона Кенедија бр. бб,      
Косовска Митровица, К.П. 2547, К.О. Косовска Митровица - замена фасадне 
столарије, хобловање паркета: Добављач ''ДЕС'' д.о.о., ул. Даничићева бр.11, 14000 
Ваљево, матични број: 07136056, ПИБ број:100072785, уговорена вредност износи 
1.869.458,50 динара без ПДВ – а. 
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Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије.  
 
Број примљених понуда:   
У предметном отвореном поступку, примљена је 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 
Понуђене цене (једине понуђене цене које самим тим представљају највишу и 
најнижу цену), исказане су  у оквиру овог обавештења, у делу  “Уговорена вредност 
и основни подаци о добављачу“. 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне радове изводити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
25.08.2017. 
 
Датум закључивања уговора: 
28.08.2017. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на период од 12 месеци од дана закључења односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност изведених радова достигне износ 
укупне уговорне вредности, чиме исти престају да важе. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 
 

 
                      Директор  Сектора  
                 за материјалне ресурсе 

                     
                         Милош Регељац 


