
 

 

Јавно предузеће "Пошта Србије”, Београд 

ПAK 135403 Београд, Таковска 2 

 

 

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: 26/2019 обликован по следећим партијама: 

Партија 2 – Обука запослених запослених из области БЗР - оспособљавање за безбедан и 

здрав рад при руковању регалним палетним виљушкаром – Београд; 

Партија 3 – Обука запослених из области БЗР - оспособљавање за безбедан и здрав рад 

при руковању и одржавању мобилних платформи - Пирот; 

Партија 7 - Обука запослених из области БЗР - оспособљавање о практичној 

оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду – више места 

одржавања обуке; 

Партија 8 - Обука запослених за руковање ватреним оружјем – Смедерево; 

Партија 9 - Обука запослених за стицање АДР сертификата – Београд; 

Партија 10 – Услуга основне обуке повереника и заменика повереника цивилне зашите 

 

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

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Партија 2 – Обука запослених запослених из области БЗР - оспособљавање за безбедан и 

здрав рад при руковању регалним палетним виљушкаром – Београд; износи 150.000,00 

динара без ПДВ-а 

Партија 3 – Обука запослених из области БЗР - оспособљавање за безбедан и здрав рад 

при руковању и одржавању мобилних платформи - Пирот износи 15.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

Партија 7 - Обука запослених из области БЗР - оспособљавање о практичној 

оспособљености лица за обављање послова безбедности и здравља на раду – више места 

одржавања обуке износи 240.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 8 - Обука запослених за руковање ватреним оружјем – Смедерево износи 8.800,00 

динара без ПДВ-а; 

Партија 9 - Обука запослених за стицање АДР сертификата – Београд износи 110.000,00 

динара без ПДВ-а; 

Партија 10 – Услуга основне обуке повереника и заменика повереника цивилне зашите 

износи 200.000,00 динара без ПДВ-a. 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: ниједна. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: Нема 

 

 

 

 

http://www.posta.rs/


 

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

107.став 3. Закона о јавним набавкама, 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  


