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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40492-409/2014 
Датум: 29.09.2014. 
 

                                             
На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС'' број 124/12), 
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

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 бр. 43/14-II, за јавну набавку услуга чишћења зграда НСЗ и 

осталих сродних услуга (услуге кафе куварице) 
 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 43/14-II за набавку 
услуга чишћења зграда НСЗ и осталих сродних услуга (шифра из Општег речника 
набавке: 90911200 – услуге чишћења зграда), поступак јавне набавке је 
обустављен за:  

- Партију 4. Услуга чишћења зграда на територији јужне Србије, процењена 
вредност 5.306.400,00 дин. без ПДВ-а  и 
- Партију 5. Услуга чишћења зграда на територији Косова и Метохије, 
процењена вредност 1.539.120,00 дин. без ПДВ-а. 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 39.040.320,00 динара без ПДВ-
а, док процењена вредност партија које су обустављене износи 6.845.520,00 
динара без ПДВ-а. 
Понуде за наведене партије бр. 4 и 5. поднео је 1 понуђач и то група понуђача 
''BMK’’д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова и ''COOPSERVICE BMK'' 
BMK’’д.о.о., ул.Светосавска бр.9,22300 Стара Пазова, међутим понуда ове групе 
понуђача је оцењена као неприхватљива (понуђена цена превазилази процењену 
вредност јавне набавке). 
 
Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за наведене Партије, 
није прибављена ниједна прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
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За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак ће поново бити спроведен у најкраћем могућем року, а најкасније до краја 
текуће године. 
 
                                                                          
 
                                                                          
 
                                                                                              Директор Сектора за 
                                                                                              материјалне ресурсе 
                                                                                             Мирослав Миладиновић 


