
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Основна обука  за стицање знања и вештина  за сигуран и безбедан рад са 

хидрауличном корпом и безбедан рад са виљушкаром - Партија 3: „Обука за 

стицање знања и вештина за сигуран и безбедан рад приликом руковања 

грађевинским машинама и приликом извођења грађевинско занатских радова“ 

бр. 133/15 

  

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Услуга 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У НЕКИМ ОД  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЦЕНТАРА ЗА СТРУЧНО  ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДИ СТИЦАЊА 

ПОТВРДЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ (ЛИЦЕНЦЕ), ПО ПАРТИЈАМА”   

Назив и ознака из општег речника набавке:  

80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања 

1) Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке: 

987.500,00 динара без ПДВ. 
Јавна набавка је обликована по партијама: 
 
Партија 1 – Основна обука  за стицање  знања  и вештина заваривања 
(електрлучног и гасног) процењена вредност 257.500,00  динара, без ПДВ 
Партија 2 – Основна обука  за стицање знања и вештина  за сигуран и безбедан 
рад  са хидрауличном корпом и безбедан рад са виљушкаром процењена вредност 
180.000,00  динара, без ПДВ 
Партија 3 –- Обука за стицање знања и вештина за сигуран и безбедан рад 
приликом  руковања грађевинским машинама и приликом извођења грађевинско 
занатских радова процењена вредност  250.000,00 динара, без ПДВ 
Партија 4 – Обука за планирање алата и процедура, припрема ресурса, опреме и 
људства  за нормално функционисање аеродрома у екстремним условима "Extreme 
Weather Operations" процењена вредност 300 000,00 динара, без ПДВ 



 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

Центар за образовање и културу - Божидарац 1947“, Београд, Врачар, ул. Његошева 77, 

11000 Београд, ПИБ 108779162, МБ 17858572. 

Разлог за обуставу поступка:  Разлог за обуставу поступка јавне набавке  је тај што је 

Наручилац одбио прибављене понуде као неприхватљиве. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Када се за то створе законом прописани 

услови. 

Остале информације: / 


