
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

"Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе, израда пројекта мера рад.сиг и 

безбедности, оспособљавање радника за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења" 

партија 2   

број 159/15 ЈНМВ 

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 Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Услуге 

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: 

"Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе, израда пројекта мера рад.сиг и 

безбедности, оспособљавање радника за спровођење мера заштите од јонизујућег 

зрачења"   

број 159/15 ЈНМВ 

ОРН: 

73431000 - Испитивање и оцењивање безбедносне опреме, 

80610000 - Обука и симулација о безбедносној опреми. 

Процењена вредност јавне набавке: 18.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 

 Институт за нуклеарне науке ''Винча'' – Лабораторија за заштиту од зрачења и 
заштиту животне средине ''Заштита'', са седиштем у Београду, ул. Мике 
Петровића Аласа 12-14, матични број: 07035250, ПИБ: 101877940. 
 

 Институт за медицину рада Србије ''Др Драгомир Карајовић'', са седиштем у 
Београду, ул. Делиградска 29, матични број: 17753347, ПИБ: 106217293. 

 

Разлог за обуставу поступка:  



Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности "Мерење јачине амбијенталног 

еквивалента дозе, израда пројекта мера рад.сиг и безбедности, оспособљавање 

радника за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења (Партија 2 – 

Оспособљавање радника за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења)" број 

159/15 ЈНМВ, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама из разлога што 

нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, с 

обзиром да није прибављена најмање једна прихватљива понуда. 

Разлог за обуставу поступка је тај, што је наручилац одбио понуде јер прелазе 

процењену вредност набавке, односно партије. 

Понуда понуђача Институт за нуклеарне науке ''Винча'' – Лабораторија за заштиту од 
зрачења и заштиту животне средине ''Заштита'' одбијена је као неприхватљива из 
следећег разлога: 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона, прописано је да је прихватљива понуда, понуда која 
је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 
одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
Понуда понуђача Институт за нуклеарне науке ''Винча'' – Лабораторија за заштиту од 
зрачења и заштиту животне средине ''Заштита'', износи 30.000,00 динара без ПДВ, што 
прелази процењену вредност предметне јавне набавке (процењена вредност партије 
износи 18.000,00 динара). 
 
Понуда понуђача Институт за медицину рада Србије ''Др Драгомир Карајовић''одбијена 
је као неприхватљива из следећег разлога: 
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона, прописано је да је прихватљива понуда, понуда која 
је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 
одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
Понуда понуђача Институт за медицину рада Србије ''Др Драгомир Карајовић''', износи 
30.000,00 динара без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке 
(процењена вредност партије износи 18.000,00 динара). 

 

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

услови. 

Остале информације: / 


