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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-4049-41/2015 
Датум: 09.03.2015.год. 
 
На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. и 2. 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 јавне набавке број 05/14 за набавку 
добара - канцеларијског материјала, за Партију бр.4. Бушачи, хефталице и 
муниција за хефт машине и спајалице (Шифра из Општег речника набавки: 
30197330 - зумбалице, 30197320 – хефталице, 30197100 – муниција за хефталице и 
30197220 - спајалице за хартију), за Партију бр. 9. Репроматеријал за штампарију – 
хартија  (Шифра из Општег речника набавки: 30197630 - хартија за штампање), за 
Партију бр.10. Потрошни материјал за рачунаре (Шифра из Општег речника 
набавки: 30237300 - матријал за рачунаре  и 30237251 – комплети за чишћење 
рачунара) и за Партију бр. 13. Репроматеријал за штампарију – боје и хемикалије 
(Шифра из Општег речника набавки: 22610000 - штампарске боје)  донета је Одлука 
о обустави поступка бр. 0094-4049-33/2015 од 20.02.2015. године.  

Процењена вредност јавне набавке за Партију бр.4. Бушачи, хефталице и муниција 
за хефт машине и спајалице  износи 900.000,00 дин. без ПДВ-а, за Партију бр. 9. 
Репроматеријал за штампарију – хартија износи 600.000,00 дин. без ПДВ-а, за 
Партију бр.10. Потрошни материјал за рачунаре износи 500.000,00 дин. без ПДВ-а и 
за Партију бр.13. Репроматеријал за штампарију – боје и хемикалије износи 
80.000,00 динара без ПДВ-а. 

Благовремене понуде за Партију 4. Бушачи, хефталице и муниција за хефт машине 
и спајалице, су поднела 2 понуђача, и то: 

- Заједничка понуда – група понуђача (конзорцијум) ''BIROTEX'' д.о.о., ул. 
Чингријина бр.21в, 11000 Београд и ''МАТИЦА'' д.о.о., ул. Земљорадничка бр.9, 
11000 Београд, број понуде 0094-4049-7/2015 од 26.01.2015. године; 

- ''BIGZ OFFICE GROUP'' д.о.о., ул. Булевар Војводе Мишића бр.17, 11000 Београд, 
број понуде 0094-4049-10/2015 од 26.01.2015. године  
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За Партију бр. 9. Репроматеријал за штампарију – хартија, за Партију бр.10. 
Потрошни материјал за рачунаре и за Партију бр.13. Репроматеријал за 
штампарију – боје и хемикалије, није достављена ни једна понуда. 

 
Разлог за обуставу поступка за Партију 4. Бушачи, хефталице и муниција за хефт 
машине и спајалице, је тај што су у предметном поступку јавне набавке, обе понуде 
које су пондете за наведену партију оцењене као неодговарајуће и непрохватљиве, 
тј. нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Разлог за обуставу поступка за Партију бр. 9. Репроматеријал за штампарију – 
хартија, за Партију бр.10. Потрошни материјал за рачунаре и за Партију бр.13. 
Репроматеријал за штампарију – боје и хемикалије је тај што у предметном 
поступку није  приспела  ниједна понуда,  тј. нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Предметни поступак јавне набавке ће поново бити спроведен у првој половини 
2015. године, у складу са Планом набавки НСЗ за 2015. годину. 
 
 
 

                                                                                             
 


