
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

''ОБУКА РАДНИКА: РАД СА ИЗОЛАЦИОНИМ АПАРАТИМА НАПРЕДНИ ТЕРЕНСКИ НИВО 

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: 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: 

''ОБУКА РАДНИКА: РАД СА ИЗОЛАЦИОНИМ АПАРАТИМА НАПРЕДНИ ТЕРЕНСКИ 
НИВО“  

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

 
80550000 - Услуге обуке у области безбедности 

 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

1.200.000, 00 динара 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

1 ZAVOD VIZIJA VARNOSTI 

Dolenjska cesta 242B, Ljubljana, Slovenija 

ПИБ Sl19166524 матични број 3712397000  

Са подизвођачем Drager Slovenija, Ljubljana-Crnuče, Slovenija 

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности „Обука радника: Рад са 



изолационим апаратима напредни теренски ниво“ бр. 49/15 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 прибављену понуду као неприхватљиву. Понуда понуђача 

Zavod Vizija Varnosti, Љубљана, Словенија одбијена је као неприхватљива из разлога 

што понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке, односно није доставио у својој понуди доказе о испуњености 

додатних услова за учешће у предметном поступку јавне набавке, наведене у тачкама 

5) и 6) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације, а што је предвиђено Обрасцем 

4. конкурсне документације, табелом 4.1., тачкама 5) и 6), као и тачком 5.2.  Обрасца 5. 

конкурсне документације. Понуда понуђача Zavod Vizija Varnosti, Љубљана, Словенија, 

са подизвођачем Dräger Slovenija d.o.o., Љубљана-Црнуче, Словенија износи 6.954,00 

евра (855.354,51 динара по званичном средњем курсу динара на дан када је започето 

отварање понуда), без ПДВ. 

 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

Када се за то створе законом прописани услови. 

 

Остале информације: 

/ 

 


