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

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 (организација за обавезно социјално осигурање) 
Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 

www.nsz.gov.rs 
 

oбјављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку јавне набавке бр. 03/18, за набавку добара - канцеларијског 

материјала 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 03/18, за набавку 
добара - канцеларијског материјала, поступак јавне набавке обустављен је за 
партије бр. 8., 10. и 14., за које нису испуњени услови за доделу уговора из члана 
107. ЗЈН. 
 
Предмет и процењене вредности партија бр. 8., 10. и 14. су: 

Партија 8. Књиге изјава и обрасци, процењена вредност 30.000,00 дин без ПДВ-

а на годишњем нивоу, за који се предвиђа закључење оквирног споразума са 

изабраним понуђачем. Назив и ознака из Општег речника набавки: 22820000 – 

обрасци; 

Партија 10. Потрошни материјал за рачунаре (CD и DVD-ови), процењена 

вредност 50.000,00 дин без ПДВ-а на годишњем нивоу, за који се предвиђа 

закључење оквирног споразума са изабраним понуђачем. Назив и ознака из 

Општег речника набавки: 30234300 - компакт дискови (CD) и 30234400 – дигитални 

вишенаменски дискови (DVD); 

Партија 14. Печати, процењена вредност 300.000,00 дин. без ПДВ-а на годишњем 

нивоу, за који се предвиђа закључење оквирног споразума са изабраним 

понуђачем. Назив и ознака из Општег речника набавки: 30192151 – жигови и 

печати. 
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Укупна процењена вредност јавне набавке износи 9.180.000,00 динара без ПДВ-а, 

док укупна процењена вредност партија које су обустављене износи 380.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку за Партије бр.: 8. и 10, 

није приспела ниједна понуда, док је за партију 14. пристигла 1 понуда, и то понуда 

понуђача ''BIROTEX'' д.о.о., ул. Чангријина бр. 21в, 11000 Београд, која је оцењена 

као неприхватљива, тј. нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. 

ЗЈН. 

За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 

поступак неће поново бити спроведен у текућој години. 

 
 
 
 
                                                                                                      Директор Сектора  
                                                                                                 за материјалне ресурсе 
                                                                                                       Милош Регељац 
 


