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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: 0094-4049-251/2013
Датум: 08.10.2013.

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 поступка јавне набавке мале вредности број 31/13 за 
набавку услуга – сервисирање ПП апарата и набавку добара – ПП апарати, за 
потребе Националне службе за запошљавање (шифра из Општег речника 
набавке: 50000000 и 35111300), поступак јавне набавке је обустављен за 
Партију бр. 2. ПП апарати, јер за наведену партију није приспела ниједна 
прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. 
ЗЈН.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.666.666,67 динара без 
ПДВ-а, док процењена вредност партије која је обустављена износи 500.000,00 
динара без ПДВ-а.
Понуду за наведену партију су поднела 3 понуђача:

 Понуђач ''ВАТРОСПРЕМ'' а.д. је доставио сву тражену документацију и 
испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом и 
члановима 75. и 76. ЗЈН, доставио је понуду за добра која су у складу са 
свим захтевима наручиоца из Спецификације предмета јавне набавке, 
међутим понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне 
набавке за предметну партију, те је констатовано да је ова понуда 
неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

 Понуђач ''ИНСТИТУТ ВАТРОГАС'' д.о.о. је доставио сву тражену 
документацију и испуњава све услове предвиђене конкурсном 
документацијом и члановима 75. и 76. ЗЈН, доставио је понуду за добра 
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која су у складу са свим захтевима наручиоца из Спецификације 
предмета јавне набавке, међутим понуђена цена прелази износ 
процењене вредности јавне набавке за предметну партију, те је 
констатовано да је ова понуда неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) ЗЈН;

 Понуђач ''ТОДОРОВИЋ'' д.о.о. је доставио сву тражену документацију и 
испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом и 
члановима 75. и 76. ЗЈН, доставио је понуду за добра која су у складу са 
свим захтевима наручиоца из Спецификације предмета јавне набавке, 
међутим понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне 
набавке за предметну партију, те је констатовано да је ова понуда 
неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

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        


