
 

 

0094-PR-049-JN-01-PR-32 
Страна 1 од 2 

 
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: 0094-4049-347/2013 
Датум:10.01.2014 
 
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 47/13 за 
набавку добара – огласних табли, за потребе Националне службе за 
запошљавање (шифра из Општег речника набавке: 30192170 – огласне табле), 
поступак јавне набавке је обустављен. 
Укупна процењена вредност oве јавне набавке износи 2.450.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
Понуду за наведену партију поднела су 3 понуђача: 
 

 Понуђач ''AMPHORA''  д.о.о. је као доказ о испуњености минимално 
захтеваног кадровског капацитета, за запосленог Ђорђевић Михаила 
доставио уговор о раду где је наведено да запослени ради на пословима 
књиговодственог радника – оператера, у Обрасцу 3 (Кадровски 
капацитет) је наведено да је радно место запосленог Ђорђевић Михаила 
администрација, док у обрасцу М-А за истог запосленог није наведено 
занимање према радном месту. Даље, за запосленог Дивљаков Николу, 
понуђач је доставио Образац М-3А, на коме нису видљиви сви 
релевантни подаци. Из напред наведених разлога није било могуће 
утврдити да ли је понуђач у Обрасцу 3 (Кадровски капацитет) навео 4 
запослена који су квалификовани и који могу бити непосредно 
ангажовани на извршењу уговорних обавеза.  
Како сваки понуђач мора доставити доказе из члана 77. ЗЈН, о 
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. ЗЈН и конкурсном 
документацијом, ова понуда је оцењена као неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. 33) ЗЈН, те је на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбијена 
као неприхватљива; 
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 Понуђач ''DIGITAL PRINT STUDIO M'' д.о.о. је као доказ о испуњености 
минимално захтеваног кадровског капацитета, доставио попуњен 
Образац 3 (Кадровски капацитет) са наведеним подацима за 4 запослена 
(за које је доставио и пратеће доказе – уговоре о раду и М-А обрасце), 
међутим Комисија је увидом у уговоре о раду које је понуђач доставио, 
утврдила да је за запосленог Владимира Коцића достављен уговор о 
раду на одређено време, од 02.09.2011. до 01.09.2012. године који је 
закључно са другим наведеним датумом истекао (при том није 
достављен анекс достављеног уговора, или нови уговор), тако да 
именовани према достављеном уговору није у радном односу. За 
именованог је надлежној филијали фонда ПИО достављен образац М-А 
са попуњеном нетачном врстом запослења на неодређено, што није у 
сагласности са закљученим уговором о раду. Поред тога, Комисија је 
утврдила да ни један од наведених запослених по систематизацији не 
обавља послове возача, као што је то конкурсном документацијом 
захтевано. 
Како сваки понуђач мора доставити доказе из члана 77. ЗЈН, о 
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. ЗЈН и конкурсном 
документацијом, ова понуда је оцењена као неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. 33) ЗЈН, те је на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбијена 
као неприхватљива; 

 Понуђач ''ТЕРМОМОНТ'' д.о.о. је као доказ о испуњености минимално 
захтеваног кадровског капацитета, доставио попуњен Образац 3 
(Кадровски капацитет) са наведеним подацима за 4 запослена (за које је 
доставио и пратеће доказе), међутим Комисија је увидом у уговоре о раду 
које је понуђач доставио, утврдила да ни један од наведених запослених 
по систематизацији не обавља послове возача, као што је то конкурсном 
документацијом захтевано. 
Како сваки понуђач мора доставити доказе из члана 77. ЗЈН, о 
испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. ЗЈН и конкурсном 
документацијом, ова понуда је оцењена као неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. 33) ЗЈН, те је на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбијена 
као неприхватљива; 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку није прибављена 
ниједна прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. ЗЈН. 
Поступак јавне набавке мале вредности - набавка огласних табли поново ће 
бити спроведен у најкраћем могућем року, а најкасније до краја текуће године. 
                                                                            
                   

Директор Сектора за 
                                                                                    материјалне ресурсе 
                                                                                   Мирослав Миладиновић                                                                                                                                                                                        
 


