
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„МАШИНСКИ ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ “   
                                                                  ЈН БРОЈ 27/16 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 Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Добра 

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: 

„ МАШИНСКИ ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ “   

Назив и ознака из општег речника набавке: 

44440000 – Лежајеви. 

42141400 – Замајци, каишници и ужаници. 

Процењена вредност јавне набавке: 960.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 3 

 “ROLLING WORLD” d.o.o., Beograd, са седиштем у Београду, ул. Косовска 37/IV, 
матични број: 07793324; ПИБ: 100118726; 

 „АGROMARKET“ d.o.o. Veternik, Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, ул. Јована 
Камбера 2, матични број: 08477795; ПИБ: 100728532;  

 “MIBAX COMMERCE” d.o.o., Novi Beograd, са седиштем у Београду, ул. др. Ивана 
Рибара 115a, матични број: 17515012; ПИБ: 103112407; 

 

Разлог за обуставу поступка: Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности 

бр.27/16 ЈНМВ ''МАШИНСКИ ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ“, у складу са чланом 109. став 

1. Закона о јавним набавкама, јер су пристигле понуде  неприхватљиве  тако да нису 

испуњени услови за доделу уговора. 

 ““ROLLING WORLD” d.o.o., Beograd, са седиштем у Београду, ул. Косовска 37/IV, 
матични број: 07793324; ПИБ: 100118726, одбија се као неприхватљива јер 
понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке  

o Укупна вредност понуде: 
o 1.345.891,40 РСД без пореза на додату вредност 

 



 „АGROMARKET“ d.o.o. Veternik, Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, ул. Јована 
Камбера 2, матични број: 08477795; ПИБ: 100728532, одбија се као 
неприхватљива јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 

o Укупна вредност понуде: 
o 1.122.999,00  РСД без пореза на додату вредност. 

 

 “MIBAX COMMERCE” d.o.o., Novi Beograd, са седиштем у Београду, ул. Ивана 
Рибара 115a, матични број: 17515012; ПИБ: 103112407, одбија се као 
неприхватљива јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
 

o Укупна вредност понуде: 
o 1.241.555,77   РСД без пореза на додату вредност. 

 

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

услови. 

Остале информације: / 


