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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у oтвореном поступку бр. 49/17, за јавну набавку услуга образовања и професионалног 

оспособљавања незапослених лица - особа са инвалидитетом 
 
 

На основу спроведеног отвореног  поступка јавне набавке број 49/17,  за набавку услуга 
образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са инвалидитетом 
поступак јавне набавке је обустављен за Партије бр.: 11, 18, 20, 21, 22, 44, 56, 71, 84 и 85.  
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 18.366.500,00 динара без ПДВ-а, док 
процењена вредност партија које су обустављене износи 2.415.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Предмет набавке за партије које су обустављене:  
 
Партија 11.: Обука за израду радне одеће, за 8 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Суботица, на локацији Суботица, процењена вредност 320.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
Партија 18.: Обука за руковаоца виљушкаром, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Кикинда, на локацији Сента, процењена вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 20.: Обука за кројење и шивење текстила, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, 
за потребе Филијале Кикинда, на локацији Сента, процењена вредност 185.000,00 дин. без ПДВ-
а; 
Партија 21.: Обука за административно – техничког секретара, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Панчево, на локацији Панчево, процењена вредност 
200.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 22.: Обука за руковаоца виљушкаром, за 10 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Панчево, на локацији Ковин, процењена вредност 350.000,00 дин. без ПДВ-а; 
потребе Филијале Нови Сад, на локацији Бачка Паланка, процењена вредност 200.000,00 дин. 
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без ПДВ-а; 
 
Партија 44.: Обука за сортирање, препакивање и паковање прехрамбених производа, за 5 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Шабац, на локацији Шабац, 
процењена вредност 150.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 56.: Обука за шивача, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале 
Јагодина, на локацији Параћин, процењена вредност 185.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 71.: Обука за маникира – педикира, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Крушевац, на локацији Крушевац, процењена вредност 175.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
 
Партија 84.: Обука за шивача крагне на радном мантилу, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Врање, на локацији Врање, процењена вредност 210.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 85.: Обука за штепање тканине и поставе, за 7 незапослених особа са инвалидитетом, 
за потребе Филијале Врање, на локацији Врање, процењена вредност 210.000,00 дин. без ПДВ-а. 
 
Број примљених понуда: 
За Партијe бр. 21. и бр. 71 је примљена по 1 понуда. 
За Партије бр. 11., 18., 20., 22., 44., 56., 84. и бр. 85 није приспела ниједна понуда. 
 
Основни подаци о понуђачима: 

- „Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање О.С.И. „ITECCION“, 
Шандора Петефија бр.158,26000 Панчево; 

-   НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ, ул. Трг Краља Милана бр.8, 18000 Ниш. 

Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку, за Партије бр.: 21. и бр. 71, није 
прибављена прихватљива понуда, а за Партије бр. 11., 18., 20., 22., 44., 56., 84. и бр. 85 није 
приспела ниједна понуда. 

За наведени поступак  јавне набавке који је обустављен, поступак ће поново бити спроведен 
након сагледавања потреба и могућности наручиоца у текућој  години. 
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