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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Краља Милутина бр. 8
Б е о г р а д
Број: 0094-404-73/2013
Датум: 19.09.2013.

На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број 124/12), 

Национална служба за запошљавање
(организација за обавезно социјално осигурање)

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

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 41/13,
набавка услуга - организовање сајмова запошљавања, за потребе Националне 
службе за запошљавање (шифра из Општег речника набавке: 79956000 -
Услуге организовања изложби и сајмова), поступак јавне набавке је обустављен 
за:

- Партију број 2: Изнајмљивање озвучења за организовање сајма 
запошљавања у Шапцу, процењена вредност 5.000,00 динара без ПДВ-а;

- Партија број 5: Услуге транспорта, монтаже и демонтаже штандова НСЗ, 
за потребе организовања сајма запошљавања у Лесковцу, процењена 
вредност 40.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 8: Изнајмљивање озвучења за организовање сајма 
запошљавања у Крушевцу, процењена вредност 5.000,00 динара без 
ПДВ-а

- Партија број 15: Изнајмљивање штандова, са услугом транспорта, 
монтаже и демонтаже, за потребе организовања сајма запошљавања у 
Врању, процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 16: Изнајмљивање озвучења за организовање сајма 
запошљавања у Врању, процењена вредност 10.000,00 динара без ПДВ-
а
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- Партија број 18: Изнајмљивање озвучења за организовање сајма 
запошљавања у Лозници, процењена вредност 20.000,00 динара без 
ПДВ-а

- Партија број 23: Закуп простора за организовање сајма запошљавања у 
Нишу, процењена вредност 17.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 25: Закуп простора за организовање сајма запошљавања у 
Алексинцу, процењена вредност 9.000,00 дин. без ПДВ-а

- Партија број 27: Закуп простора за организовање сајма запошљавања у 
Ужицу, процењена вредност 60.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 28: Изнајмљивање озвучења за организовање сајма 
запошљавања у Ужицу, процењена вредност 5.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 29: Услуге транспорта, монтаже и демонтаже штандова НСЗ, 
за потребе организовања сајма запошљавања у Рашкој, процењена 
вредност 10.000,00 динара без ПДВ-а

- Партија број 33: Закуп простора за организовање сајма запошљавања у 
Бачкој Паланци, процењена вредност 37.500,00 дин. без ПДВ-а,

јер за наведене партије није приспела ниједна прихватљива понуда, тј. нису 
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
За наведене партије, поступак ће поново бити спроведен у најкраћем могућем 
року, а најкасније до краја текуће године.

                                                                                              ДИРЕКТОР 
                                                                                     Синиша Надбантић        


