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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности број 62/18, за набавку услуга - обуке за 
запослене у НСЗ - „MCSA Web Application“ и програмирање Андроид апликација  

 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 62/18, 
обустављен је поступак за набавку услуга - обуке за запослене у НСЗ - „MCSA Web 
Application“ и програмирање Андроид апликација за Партију 1. и Партију 2. 
Предмет јавне набавке су обуке за запослене у Националној служби за 
запошљавање: „MCSA Web Application“ и програмирање Андроид апликација. 
Називи и ознаке из Општег речника набавки: 80510000 – услуге специјалистичке 
обуке и 80511000 - услуге обуке особља. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 450.000,00 динара без ПДВ-
а. 
Набавка је обликована у 2 партије, тако да се свака партија може уговарати 
засебно, и то: 

Партија 1.: Обука „MCSA Web Application“, процењена вредност 300.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 

Партија 2.: Обука програмирање Андроид апликација, процењена вредност 
150.000,00 дин. без ПДВ-а. 

У предметном поступку примљена је једна понуда. 
Основни подаци о понуђачу који је поднео понуду: 
-''INFORMATIKA'' а.д. Београд за производњу рачунарске опреме и информатички 
инжењеринг, ул. Јеврејска бр. 32, 11000 Београд. 
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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. 
За наведени поступак  јавне набавке који је обустављен, поступак ће поново бити 
спроведен у текућој  години. 
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