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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40492-470/2014 
Датум: 07.11.2014. 
 
На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број 124/12),  

 
Национална служба за запошљавање 

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

www.nsz.gov.rs 

oбјављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набавке 

 
На основу спроведеног отвореног поступка број 04/14 за набавку добара – добра за 
потребе кафе кухиње за потребе Националне службе за запошљавање (шифра из 
Општег речника набавке: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни производи, 
33700000 – Производи за личну негу и 39800000 – Производи за чишћење и 
полирање), поступак јавне набавке је обустављен, и то за Партије број 2. Добра за 
потребе кафе кухиње, са испоруком на територији Војводине, 4. Добра за 
потребе кафе кухиње, са испоруком на територији јужне Србије и 5. Добра за 
потребе кафе кухиње, са испоруком на територији Косова и Метохије. 
 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 6.251.896,85 динара без  
пореза на додату вредност. 
Укупна процењена вредност за обустављене партије износи 1.920.911,85  динара 
без ПДВ-а. 
Понуде за наведене партије поднео је 1 понуђач, и то група понуђача ''ПКБ 
ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' а.д., Ул. Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд и 
''АГРОМЕД КОМЕРЦ ПРОДУКТ'' д.о.о., Ул. Зрењанински пут бр. 194, 11211 
Београд. 

Поступак јавне набавке за наведене партије је обустављен јер је наведена група 
понуђача понудила цене које прелазе износ процењене вредности јавне набавке за 
сваку од партија, те је понуда оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН, и на основу члана 107. став 1. ЗЈН, одбијена као неприхватљива. 

Поступак јавне набавке ће поново бити спроведен до краја 2014. године. 
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