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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ OTВОРЕНОГ
ПОСТУПКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ул. Краља Милутина бр. 8
Б е о г р а д
Број: 0094-40492-451/2013
Датум: 07.10.2013.

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 отвореног поступка јавне набавке број 26/13 за набавку 
добара - канцеларијског материјала, за потребе Националне службе за 
запошљавање поступак јавне набавке је обустављен за Партију бр. 1. Оловке и 
фломастери (шифра из Општег речника набавке: 30192121 – хемијске оловке и 
30192125 – маркери), јер за наведену партију није приспела ниједна 
прихватљива, односно одговарајућа понуда, тј. нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 4.500.000,00 динара без 
ПДВ-а, док процењена вредност партије која је обустављена износи 
1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуду за наведену партију су поднела 4 понуђача, и то:

1. ''BIGZ OFFICE GROUP'' д.о.о., ул. Булевар Војводе Мишића бр.17, 11000 
Београд

2. ''ODRI PRINT'' д.о.о., ул. Прешернова бр.бб, 14000 Ваљево

3. ''PRINT EURO GROUP'' д.о.о., ул. Сремска бр.15, 11080 Београд – Земун

4. ''STYLOS'' д.о.о., ул. Футошки пут бр. 67, 21000 Нови Сад

Сва четири понуђача су доставили узорке предметних добара који не
одговарају захтеваном нивоу квалитета и техничко - функционалним 
карактеристикама које је наручилац конкурсном документацијом прописао, те су 



0094-PR-049-JN-01-PR-33
Страна 2 од 2

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ OTВОРЕНОГ
ПОСТУПКА

све понуде оцењене као неодговарајуће и неприхватљиве у смислу члана 3. 
став 1. тч. 32) и 33) ЗЈН, и на основу члана 107. став 1. ЗЈН, као такве одбијене.

За партију за коју је предметни поступак јавне набавке обустављен, поступак ће 
поново бити спроведен у најкраћем могућем року, а најкасније до краја текуће 
године.

                                                                                              ДИРЕКТОР 
                                                                                     Синиша Надбантић        


