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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
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Број: 0094-40496-47/2014 
Датум: 24.10.2014. 
 

                                             
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 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у отвореном поступку бр. 60/14, за јавну набавку услуга образовања и 

професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са инвалидитетом 
 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 60/14 за набавку 
услуга образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа 
са инвалидитетом (шифра из Општег речника набавке: 85312510 - услуге 
професионалнe рехабилитације.), поступак јавне набавке је обустављен за 
Партије бр. 1 ,4 ,7 ,11 ,12 ,13 ,14 ,19 ,21 ,22 ,24 ,32 ,38 ,39 ,48 ,49 ,50 ,57 ,58 ,59 и 
61. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-
а, док процењена вредност партија које су обустављене износи 3.671.000,00 
динара без ПДВ-а. 
Понуде за наведене партије поднело је 4 понуђача: 
 
За Партију бр. 1 - Обука за послове естетског маникира, за 8 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Београд: За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
За Партију бр 4 -  Обука за послове цвећара - вртлара, за 7 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Београд :  За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
За Партију бр. 7-  Обука за послове пакера, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Београд:  За ову партију није приспела ниједна понуда  
За Партију бр. 11- Основна информатичка обука ECDL Sillabus, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, на локацији Нови Сад : Понуђач ''NS PRO GROUP'' д.о.о., 
Нови Сад 
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За Партију бр. 12 - Обука за послове кројења и шивења одеће, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, на локацији Нови Сад : За ову партију није приспела 
ниједна понуда 
За Партију бр. 13 - Обука за послове помоћника обућара, за 5 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Нови Сад: За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
За Партију бр. 14 - Основна информатичка обука, за 11 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Ниш : Понуђач ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ '' 
За Партију бр. 19 - Обука  за послове шивења производа од коже, за 5 
незапослених особа са инвалидитетом, на локацији Бор: За ову партију није 
приспела ниједна понуда                            
За Партију бр. 21 - Обука за послове масера, за 3 незапослене особе са 
инвалидитетом, на локацији Ваљево : За ову партију није приспела ниједна понуда 
За Партију бр. 22 - Обука за послове цвећара - вртлара, за 5 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Ваљево : За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
За Партију бр. 24 - Обука за израду употребних и декоративних текстилних 
предмета ручним и машинским везом за особе са инвалидитетом оштећеног слуха 
(глуве и наглуве особе), за 5 незапослених особа са инвалидитетом, на локацији 
Врање: За ову партију није приспела ниједна понуда 
За Партију бр. 32 - Обука за послове пластичара, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Стопања, Трстеник   За ову партију није приспела 
ниједна понуда           
За Партију бр. 38 - Обука за послове тапетара, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Лесковац: Понуђач ''УНИВЕРЗАЛ'' д.о.о., Лесковац и   
Понуђач ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ''  
За Партију бр. 39 - Обука за послове кројења и шивења, за 5 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Панчево: За ову партију није приспела ниједна 
понуда            
За Партију бр.48 -  Обука за послове склапање графичких производа методом 
жичаног повеза, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, на локацији Суботица 
: За ову партију није приспела ниједна понуда            
За Партију бр. 49 - Обука за послове бравара, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Суботица : За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
За Партију бр. 50 - Обука за послове израде радне одеће, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, на локацији Суботица : За ову партију није приспела 
ниједна понуда  
За Партију бр. 57 - Обука за социјалну интеграцију ОСИ пре упућивања на рад код 
другог послодавца, за 7 незапослених  особа са инвалидитетом, на локацији 
Пирот: Понуђач ''PIROTEX TRIKO'' д.о.о. у реструктурирању 
За Партију бр. 58 - Обука за послове козметичара – естетичара за ментално 
недовољно развијене особе, за 6 незапослених особа са инвалидитетом, на 
локацији Пирот : Понуђач ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ''  
За Партију бр. 59 - Основна информатичка обука, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, на локацији Прокупље: Понуђач ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ''
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За Партију бр. 61 - Обука за послове цвећара - вртлара, за 5 незапослених особа 
са инвалидитетом, на локацији Зајечар : За ову партију није приспела ниједна 
понуда 
 
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. 
 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, 
поступак неће поново бити спроведен у текућој години. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                              Зоран Мартиновић 
 


