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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40496-158/2013 
Датум: 24.12.2013. 
 
 
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 36/13 за набавку 
услуга образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - 
особа са инвалидитетом (Шифра из Општег речника набавки: 80000000 - Услуге 
образовања и стручног оспособљавања), поступак јавне набавке је обустављен 
за Партије бр.: 3., 11., 12., 13., 14., 25., 26., 30., 31., 33., 41., 42., 45., 46., 50., 54., 
58., 59., 61., 67., 68., 69., 70., 72., 73., 74. и 79, јер за наведенe партијe није 
приспела ниједна прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 14.428.500,00 динара без 
ПДВ-а, док процењена вредност партијa којe су обустављене износи 
5.043.500,00 динара без ПДВ-а. 
За наведене партије није приспела ниједна понуда, осим за: 
- Партију бр. 3., понуду поднео понуђач ''ACADEMIA EDUCATIVA'' д.о.о., 
ул.Кнеза Михајла бр.10/7,11000 Београд 
- Партије бр. 69. и 70., понуду поднео понуђач ''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр.4, 21000 Нови Сад 
- Партију бр. 79., понуду поднео понуђач ''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. Железничка 

бр.4, 21000 Нови Сад и АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'', ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак 

Сви наведени понуђачи су доставили неприхватљиве понуде за наведене 
партије, тј. понуде које нису садржале све захтеване доказе о испуњености 
услова предвиђених ЗЈН и конкурсном документацијом, те су све понуде 
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оцењене као неприхватљиве у смислу члана 3. став 1. тч. 33) ЗЈН, и на основу 
члана 107. став 1. ЗЈН, као такве одбијене. 

За партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, поступак се 
неће поново спроводити у истој календарској години. 
 
 
 
 

                                                                                          
Директор Сектора за 
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