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На основу члана 55. став 1. тачка 10), члана 57. став 1. и став 2. и члана 109. став 4. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем 
тексту: ЗЈН) 
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ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 (организација за обавезно социјално осигурање) 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке број 43/18 - I, за набавку услуга извођења обука 

незапослених лица, за потребе тржишта рада 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 43/18 - I, обустављен је 
поступак за све партије у оквиру набавке услуга извођења обука незапослених лица, за 
потребе тржишта рада. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 80400000 - Услуге образовања одраслих и 
друге услуге образовања. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 66.666.666,00 дин. без ПДВ-а. 
Јавна набавка је обликована по партијама, тако да се свака партија може уговарати 
засебно, и то: 

- Партија 1. Производно – техничке и услужне делатности, процењена 
вредност  20.000.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партија 2. Пословна делатност  - књиговодство, процењена вредност 
6.190.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партија 3. Текстилна индустрија – кројење и шивење, процењена вредност 
11.430.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партија 4. Социјалне услуге – геронтодомаћице и неговатељи, процењена 
вредност 7.620.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партија 5. Физичко – техничко обезбеђење, процењена вредност 
4.285.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партија 6. Филмска индустрија, процењена вредност 6.666.666,00 дин. без 
ПДВ-а; 

- Партија 7. Стари занати, процењена вредност 10.475.000,00 дин. без ПДВ-а. 
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За предметну јавну набавку пристиглe су 4 благовремене понуде, и то од понуђача: 

1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПОЖЕГА“, Ул. Вука Караџића бр. 6, 31210 Пожега, број 
понуде  0094-40492-205/18 од 15.06.2018. године; 

2. „МОКРОГОРСКА ШКОЛА МЕНАЏМЕНТА“, Ул. Насеље Мећавник бб, 31243 
Мокра Гора, број понуде  0094-40496-46/2018 од 22.06.2018. године; 

3. Заједничка понуда: „AKADEMIJA OKSFORD – AGENT“, Ул. Кнегиње Милице бр. 
21/8, Јагодина, „МОКРОГОРСКА ШКОЛА МЕНАЏМЕНТА“, Ул. Насеље Мећавник 
бб, 31243 Мокра Гора и „SPECIAL SECIURITY“ д.о.о., Ул. Новосадског Сајма бр. 
3, 21000 Нови Сад, број понуде 0094-40496-47/2018 од 22.06.2018. године; 

4. АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА ГРБОВИЋ ПР, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, број понуде 0094-40496-50/2018 од 
22.06.2018. године. 

 
Разлог за обуставу поступка је то што нису испуњени услови за доношење одлуке о 
додели уговора из члана 107. ЗЈН, сходно члану 109. став 1) ЗЈН, односно није 
прибављена ниједна прихватљива понуда. 

За наведене партије за које се поступак јавне набавке обуставља, а за које су један или 
више понуђача поднели неприхватљиве понуде, наручилац ће, у примереном року, 
спровести преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, 
сходно члану 35. став 1. тачка 1) ЗЈН, позивањем само и свих понуђача који су поднели 
неприхватљиве понуде, да исте допуне тако да их учине прихватљивим. 
 
                                                                                               Директор Сектора  
                                                                                          за материјалне ресурсе 
                                                                                                 Милош Регељац 


