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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-310/2017 
Датум: 13.10.2017. 
 
На основу члана 116. став 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 закљученим уговорима (наруџбеницама) о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
занатских услуга (молерско - фарбарских, браварских, стаклорезачких, 

електричарских, водоинсталатерских и осталих), број 32/17 
 

Предмет набавке: 
Набавка занатских услуга (молерско - фарбарских, браварских, стаклорезачких, 
електричарских, водоинсталатерских и осталих).  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45262000 – посебни грађевински 
занатски радови, изузев радова на крову, 50700000 – услуге поправке и одржавања 
инсталација у зградама, 98395000 – браварске услуге. 
 
Уговорене вредности и основни подаци о добављачем: 
Добављач „VUK 035 PROFESSIONAL“ д.о.о., ул. Трнава бр. 172, 35000 Јагодина, 
матични број: 21268089, ПИБ број: 109923866, вредности наруџбеница: 43.559,49 
дин. без ПДВ-а, 22.589,66 дин. без ПДВ-а, 18.346,16 дин. без ПДВ-а, 27.844,50 дин. 
без ПДВ-а, 56.865,00 дин. без ПДВ-а, 90.143,92 дин. без ПДВ-а, 60.994,33 дин. без 
ПДВ-а, 80.070,68 дин. без ПДВ-а, 9.749,50 дин. без ПДВ-а, 8.126,00 дин. без ПДВ-а, 
18.738,50 дин. без ПДВ-а, 21.210,70 дин. без ПДВ-а, 20.499,00 дин. без ПДВ-а, 
79.446,89 дин. без ПДВ-а, 129.000,00 дин. без ПДВ-а, 105.538,30 дин. без ПДВ-
а,119.881,87 дин. без ПДВ-а, 21.114,50 дин. без ПДВ-а, 42.376,44 дин. без ПДВ-а, 
86.551,41 дин. без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговра: 
На основу оквирног споразума са добављачем. 
 
Број примљених понуда: / 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда:  
Вредности наруџбеница исказане су  у оквиру овог обавештења, у делу  “Уговорена 
вредност и основни подаци о добављачу“. 
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 Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
 Добављач ће предметне услуге вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о закључењу уговора: / 
 
Датум закључивања уговора: 
Наруџбенице су закључиване у периоду од 13.07.2017. године до 13.09.2017. 
године. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
У складу са оквирним споразумом. Цене и остали елементи су непроменљиви. 
 
 

                                                                         
                                                                       Директор Сектора  

                                                                        за материјалне ресурсе 
 

                                                                       Милош Регељац 
 


