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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40491-10/2014 
Датум: 18.02.2014. 
 
На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. и 2. 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 38/13 за набавку 
добара – рачунарске опреме, за Партију 1. Опрема за проширење серверске 
инфраструктуре (Шифра из Општег речника набавки: 48820000, 48820000 и 
31111000) и за Партију 3. Пројектори (Шифра из Општег речника набавки: 
38652100), донета је Одлука о обустави поступка бр. 0094-40491-10/2014 од 
03.02.2014. године.  
Процењена вредност јавне набавке за Партију 1. Опрема за проширење серверске 
инфраструктуре износи 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, а за Партију 3. Пројектори 
720.000,00 динара без ПДВ-а . 
Благовремене понуде за наведене партије су поднела 2 понуђача, и то: 

1. ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр.9, 11000 Београд, број 
понуде 0094-40491-5/2014 од 21.01.2014. године (за партију бр. 3); 

2. ''SERBIAN BUSINESS SYSTEMS'' д.о.о., ул. Београдска бр.39, 11000 Београд, 
број понуде 0094-40491-1/2014 од 21.01.2014. године (за партију бр. 1); 

Разлог за обуставу поступка је тај што у предметном поступку јавне набавке није 
прибављена ниједна прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН (понуђачи су понудили цене које превазилазе процењену 
вредност јавне набавке, те су њихове понуде оцењене као неприхватљиве у смислу 
члана 3. став 1. тч. 32) ЗЈН, и на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбијене као 
неприхватљиве). 
Предметни поступак јавне набавке ће поново бити спроведен током 2014. године, у 
складу са Планом набавки НСЗ за 2014. годину. 
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