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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-4049-193/2015 
Датум: 04.09.2015.године 
 
На основу члана 109. став 4. и члан 57. став 1. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'' број 124/12 и 14/2015; у даљем тексту: ЗЈН),  
 

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 03/15 - III, за набавку 
добара – закуп имовине и нестамбеног простора, за потребе Националне службе за 
запошљавање (шифра из општег речника набавки: РА02), поступак јавне набавке је 
обустављен за  Партије бр.: 2., бр.7., бр.8., бр.9 и бр. 10., јер за наведене партије 
није приспела ниједна прихватљива понуда, тј. нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 4.369.000.,00 динара без ПДВ-а, 
док процењена вредност партија које су обустављене износи 1.914.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
Поступак јавне набавке је обустављен за следеће партије: 
 

Број 
партије 

Опис 
Процењена 
вредност јн 

Број примљених 
понуда 

Подаци о 
добављачу 

Разлог за обуставу 
поступка 

Партија 2 
Закуп пословног 
простора на  локацији 
Србобран  

240.000,00 1 

Веће савеза 
синдиката 
Општине 
Србобран, ул. Трг 
Републике бр.4, 
Србобран 

Понуда је 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) 
ЗЈН   

Партија 7 
Закуп пословног 
простора на  локацији 
Липљан 

140.000,00 1 

Томислав 
Недељковић, ул. 
17. новембра 
бр.14, 38232 
Липљан  

Понуда је 
неприхватљива у смислу 
члана 3. Став 1. тачка 
33) ЗЈН  

Партија 8 

Закуп пословног 
простора на  локацији 
Крагујевац (за потребе 
Центра за особе са 
инвалидитетом)  

843.000,00 1 

Младен 
Станковић, ул. 
Дедиње бр.4, 
34000 Крагујевац   

Понуда је 
неприхватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 32) 
и 33) ЗЈН   
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Партија 9 

Закуп пословног 
простора на  локацији  
Крагујевац (за потребе 
архивског депоа) 

300.000,00 1 

''Јавно предузеће 
за склоништа'', 
ул. Булевар 
Михајла Пупина 
бр. 117 а, 11070 
Нови Београд      

Понуда је 
неприхватљива у смислу 
члана 3. Став 1. тачка 
33) ЗЈН  

Партија 
10 

Закуп пословног 
простора на  локацији 
Београд Крагујевац (за 
потребе џоб клуба)  

391.000,00 0 / 
За ову партију није 
приспела ниједна понуда  

 
За партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, поступак ће 
бити спроведен у најкраћем могућем року, у складу са одредбама Закона о 
изменама и допунама Закона о јавним набавкама, који је у међувремену ступио на 
снагу. 
 
 
 
 
                                                                                               Директор                                                                                
                                                                                       Зоран Мартиновић                                                                                                   


