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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке број 42/18, набавкa услуга образовања и 

професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са инвалидитетом 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 42/18, обустављен је 
поступак за: 

- Партију 2.: Подручје рада: Текстилство и кожарство за 44 незапослене особе са 
инвалидитетом, процењена вредност 1.923.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партију 5.: Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам – трговина за 26 
незапослених особа са инвалидитетом, процењена вредност 758.400,00 дин. без 
ПДВ-а; 

- Партију 11. Подручје рада - Машинство и обрада метала за 6 незапослених 
особа са инвалидитетом, процењена вредност 420.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партију 12. Подручје рада - Машинство и обрада метала – обрада метала 
резањем за 13 незапослених особа са инвалидитетом, процењена вредност 
785.000,00 дин. без ПДВ-а; 

- Партију 17. Подручје рада - Хемија, неметали и графичарство - графичарство за 
6 незапослених особа са инвалидитетом, процењена вредност 660.000,00 дин. 
без ПДВ-а. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 85312510 - услуге професионалне         
рехабилитације. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 19.250.000,00 динара без пореза 
на додату вредност. 
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 за партије 
бр. 2., 5., 11., 12. и 17., није приспела ниједна понуда. 

За наведене партије поступак јавне набавке ће поново бити спроведен. 
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