
 

Дел.бр. 1934 

Датум: 21.04.2015. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 На основу члана 109.став 4 и Прилога 3К Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“ бр. 124/12) Наручилац објаввљује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуге-услуге стручног  и 

професионалног  усавршавања   за  запослене, обликовану  по партијама, редни   број   ЈН 

У-15-05 за партије:  

 Партија 1: „Овладавање драмским техникама и имплементација у причама за децу: 

подизање компетенција за иновативације“ (30 полазника) 

Партија 2: „Унапређење дечје моторике и предшколског спорта“ (30 полазника) 

 Партија 3: „Подизање стручне компетенције полазника у области физичког 

васпитања и оспособљавање за креативну примену програма“ (30 полазника) 

 Партија 5: „Могућност  коришћења лутке као дидактичког средства у циљу 

остваривања Програма неге и васпитања деце у јаслицама“ (25 полазника) 

 Партија 6: „Унапређивање интелектуалних способности деце и рана 

идентификација и стимулација даровитих на основу најновијих научних достигнућа из 

неурофизиологије“ (30 полазника) 

Партија 7: „Професионално оснаживање запослених у предшколској установи и 

пружање додатне подршке у раду на инклузивном програму“ (30 полазника) 

Партија 8: „Компетенција васпитача и стручних сарадника стицањем знања и 

вештина за рад са децом са сметњама у развоју, адекватним планирањем сопственог рада“ 

(30 полазника) 

Партија 9: „Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине“ (30 

полазника) 

Партија 10: „Подизање нивоа свести о важности и различитим видовима 

комуникације са родитељима“ (30 полазника) 
Партија 12: „Стицање ефикасних комуникационих вештина“ (30 полазника) 

Партија 13: „Подизање компетенција васпитача за подстицање развоја дечјих 

музичких способности“ (30 полазника) 

 

 

1.Назив, адреса наручиоца и интернет страница наручиоца: -Предшколска установа 

«11.април», Народних хероја 12а,Нови Београд -www.11april-nbgd.edu.rs 

  

2.Врста наручиоца: Буџетска установа  

 

3.Опис предмета,назив и ознака из општег речника набавке: услуге стручног и 

професионалног усавршавања за запослене, 79633000-услуге у вези са усавршавањем 

особља 

 

4.Процењена вредност јавне набавке:  



* процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 2.800.000,00 динара 

Партија 1: 80.000,00 динара 

Партија 2: 120.000,00 динара 

Партија 3: 120.000,00 динара 

Партија 5: 70.000,00 динара 

Партија 6: 180.000,00 динара 

Партија 7: 40.000,00 динара 

Партија 8: 75.000,00 динара 

Партија 9: 100.000,00 динара 

Партија 10: 120.000,00 динара 

Партија 12: 150.000,00 динара 

Партија 13: 165.000,00 динара 

 

5.Број примљених понуда и податке о понуђачима: -У року за подношење понуда је за 

партију 1,2,3,5,6,7,8,12 и 13 није стигла ниједна понуда. 

Након истека рока  за подношење понуда за партију 9 су стигле 2 понуда. 

Након истека рока за подношење понуда за партију 10 су пристигле 1 понуде. 

 

6. Разлог за обуставу поступка: Комисија, после стручне оцене понуда је констатовала, 

да се нису испунили услови за доношење одлуке о додели уговора прописан чланом 107 

став 3. ЗЈН из разлога што наручилац није прибавио ниједну понуду за горе поменуте 

партије. 

7. Када ће поступак поново бити спроведен: - Поступак ће поново бити спроведен у року 

од три месеца. 

 


