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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће “Пошта Србије“, Београд, ПAK 135403, Београд, Таковска 

2.  

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.posta.rs.   

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће. 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: услуга 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуга обуке запослених по основу законске 

обавезе, број ЈН: 135/2019 обликован по следећим партијама: 

партија 1.– Обука запослених за полагање стручног испита из области заштите од пожара 

ВСС – Смедерево; 

партија 2.– Обука запослених за полагање стручног испита из области заштите од пожара 

ВСС - Ниш; 

партија 5.– Обука за монтажу и одржавање система у складу са законом о приватном 

обезбеђењу (Београд); 

партија 6.– Обука за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања 

грађана (Краљево). 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Услуге обуке - 80500000-9 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Процењена вредност јавне набавке: 232.500,00 динара без ПДВ-а, по партијама: 

 

- партија 1.– Обука запослених за полагање стручног испита из области заштите од 

пожара ВСС – Смедерево - у износу од 30.000,00 динара без ПДВ-а; 

 - партија 2.– Обука запослених за полагање стручног испита из области заштите од 

пожара ВСС - Ниш - у износу од 30.000,00 динара без ПДВ-а; 

- партија 5.– Обука за монтажу и одржавање система у складу са законом о приватном 

обезбеђењу (Београд) - у износу од 7.000,00 динара без ПДВ-а; 

       - партија 6.– Обука за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 

окупљања грађана (Краљево) - у износу од 11.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1: ниједна. 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2: ниједна. 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5: ниједна 

http://www.posta.rs/


БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6: ниједна 

 

РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: нису испуњени услови за доделу уговора из члана 

107. став 3. Закона којим је утврђено да Наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је 

прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

 

КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН:  након формирања нове одлуке о 

покретању поступка јавне набавке.  

 

 

 

 

 

 

 


