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На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), 
 
 

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 поступку јавне набавке мале вредности  бр. 14/16 - набавка добара – стручнa литература 

(штампана и електронска издања), претплата за 2016. годину, за потребе Националне 
службе за запошљавање 

 
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 14/16 за набавку 
стручне литературе (штампана и електронска издања), претплата за 2016. годину (назив и 
ознака из Општег речника набавки: 22212000 -  Публикације, 48440000  - Програмски пакет 
за финансијску анализу и рачуноводство, 48490000 - програмски пакет за набавке), поступак 
јавне набавке је обустављен за Партије бр. 1, 4, 6 и 8. 
 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 4.197.950,00 динара без ПДВ-а, док 
процењена вредност партија које су обустављене износи 1.137.500,00 динара без ПДВ-а. 
 
Предмет набавке за партије које су обустављене: 
 

 

Број 
Партије 

Предмет јавне набавке 

Динамика 
издавања 

публикације 
/ часописа 

Захтевани 
број 

претплата 

Процењена 
вредност у 

дин. без 
ПДВ-а 

1 
“Рачуноводствена пракса” (пакет претплате), 
штампано издање, или одговарајуће    

најмање 24 
броја 

годишње 
11 598.500,00 

4 
„Привредни саветник“ и „Регистар прописа“, 
штампано издање, или одговарајуће    

најмање 24 
броја 

годишње 
6 350.000,00 

6 
 „Пореско рачуноводствени инструктор + 
Буџетски инструктор“ , штампано издање или 
одговарајуће    

најмање 24 
броја 

годишње 
2 90.000,00 
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За партију 1 пристигла је 1 благовремена понуда и то од понуђача:           
- „РАЧУНОВОДСТВО“, д.о.о., ул. Његошева бр.19, 11000 Београд. 

 
За партију 4 пристигла је 1 благовремена понуда и то од понуђача:  
- ''ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК'', д.о.о.,ул.Булевар краља Александра бр.86, 
11000 Београд. 
 
 За партију 6 пристигла је 1 благовремена понуда и то од понуђача:           
-  „PARAGRAF LEX“ д.о.о., ул. Јована Бошковића бр.5  21000 Нови Сад. 
 
Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку за Партије 1, 4 и 6 није 
прибављена ниједна прихватљива понуда,  тј. нису испуњени услови за доделу уговора из 
члана 107. ЗЈН, а за Партију 8 није прибављена ниједна благовремена понуда. 
За наведене партије за које је предметни поступак јавне набавке обустављен, поступак ће 
поново бити спроведен у текућој години. 
 
 
                                                                                                      Директор 
                                                                                              Зоран Мартиновић 
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„Конкурс за упис студената 2016/17“, штампано 
издање или одговарајуће    

Једном 
годишње 

60 

99.000,00 

„Конкурс за упис у средњу школу 2016/17“, 
штампано издање или одговарајуће    

Једном 
годишње 

60 

„Информатор за упис у средњу школу 2016/17“, 
штампано издање или одговарајуће    

Једном 
годишње 

60 

„Просветни преглед“, штампано издање или 
одговарајуће    

Једном 
недељно 

60 


