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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

у отвореном поступку јавне набавке број 67/19 - I, за набавку услуге - обука за 
запослене у Националној служби за запошљавање - јавни наступ (са фокусом на 

област запошљавања)  
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 67/19 - I, 
обустављен је поступак за набавку услуге- обука за запослене у Националној 
служби за запошљавање - јавни наступ (са фокусом на област запошљавања)  
Назив и ознака из Општег речника набавке: 80511000 - услуге обуке особља. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.900.000,00 динара без ПДВ-а. 
За предметну јавну набавку пристиглe су 2 благовременe понудe, и то од следећих 
понуђача: 

1. Заједничка понуда: „INVICTUS MEDIA“ д.о.о., ул. Јурија Гагарина бр. 36 б, 11070 
Београд, „PROGLAS PR“ д.о.о., ул. Јаше Продановића бр. 2, 11000 Београд и 
„WHOLE IN ONE COMMUNOCATIONS“ д.о.о., ул. Венизелосова бр. 25, 11000 
Београд, 

2.„SMART EIGHT BITZ“ д.о.о., ул. Балканска бр. 34, 11000 Београд. 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку нису испуњени услови 
за доношење одлуке о доделу уговора из члана 107. ЗЈН, с обзиром да су све 
пристигле понуде одбијене као неприхватљиве, на основу члана 107. ЗЈН. 
За наведени поступак јавне набавке који је обустављен, наручилац ће, у 
примереном року, спровести преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) ЗЈН.  
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