
ЈКП Милош Митровић 

Адреса: Војводе Мишића бр.1 

Врста наручиоца: Jавно предузеће 

Интернет страница наручиоца: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.9. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка јавне набавке 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, број: 14/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке: Услуге –“Уступање људских ресурса –поновљени поступак” 

Ознака из ОРН: 79620000  

Процењена вредност јавне набавке: 20.000.000,00 динара. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: Благовремено, до 14.06.2019. године до 12:00 
часова, пристигле су четири понуде следећих понуђача 

1)Подаци о учесницима у заједничкој понуди: 

1. Group Security & Loss Prevention doo Београд, Адреса седишта: Светог Наума 2, Београд 

Матични број: 21067032,ПИБ: 108785583 

2. SFIS doo Beograd, Адреса седишта: Видиковачки венац  бр.61, Београд 

Матични број: 21107832, ПИБ: 108994698 

2)Подаци о учесницима у заједничкој понуди: 

1. G2 Falcon 2017 doo,Адреса седишта: Луке Војводића 35, Београд 

Матични број: 21339458,ПИБ:110339513 

2. Respect Legal doo Београд, Адреса седишта: Луке Војводића 35, Београд 

Матични број: 21226785,ПИБ: 109702437 

3)Подаци понуђача: 

1. Сат-Кадровске услуге д.о.о.,Адреса седишта: Николе Спасића 3/3, Београд 

Матични број: 20269723,ПИБ:104926916 



 

4)Подаци групе понуђача: 

1. Montop HRS d.о.о.,Адреса седишта: Булевар ослобођења 127/2, Нови Сад 

Матични број: 21286567,ПИБ:110023087 

2. Sequester employment  d.о.о,Адреса седишта: Ђушина 9, Београд 

Матични број: 20436581,ПИБ: 105683773 

3. Optimum MV-NS d.о.о.,Адреса седишта: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад 

Матични број: 20325615,ПИБ: 105148519 

Разлог за обуставу поступка: Наручилац у току поступка долази до сазнања да је оснивач  ЈКП 

“Милош Митровић“ - Локална самоуправа одустала од планираних уговора и радова који се 

односе на 1. Покривање градске пијаце- вредност радова 20.000.000,00; 2. Измештање азила за 

псе у Великој Плани- вредност радова 10.000.000,00; 3. Изградња канализационе мреже на 

потезу Смедеревска Паланка-Велика Плана- вредност радова 90.000.000,00 динара. на којима 

су радници требали бити ангажовани, самим тим престаје потреба за предметом јавне набавке. 

Наручилац доказује да је Општинска управа одустала од планираних послова следећим 

доказима: Допис Општинске управе број: службено-II  од 24.06.2019. године. 

 Наручилац није могао да предвиди овакву ситуацију у време покретања поступка и није у 

могућности да започети поступак оконча. Наручиоц на основу члана 109. став 2. обуставља 

поступак јавне набавке „Уступање људских ресурса“, јер је престала потреба за предметом 

јавне набавке због чега се неће понављати у току исте буџетске године,односно до 31.12.2019. 

године. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак се неће понављати до 31.12.2019.године. 

Лице за контакт: Савић Бојан , Митровић Јелена, 026/515-009 

 

 

 

 

 


