
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БР. 53/16 

''ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ 

И ПЛАФОНИ” - Партија 2: Грађевински материјал за високоградњу  

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: 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ 
И ПЛАФОНИ   
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
4411000 – Грађевински материјали  
 

Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара, без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

• Т.П. БОЈАН д.о.о., са седиштем у Београду, Др Ивана Рибара 115а-Нови Београд, 

ПИБ 101684693, Матични број 07479565; 

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

број 53/16 ЈНМВ ''ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, ГИПС 

КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ И ПЛАФОНИ”, по партијама - Партија 2: Грађевински материјал за 

високоградњу, 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 Т.П. БОЈАН д.о.о., Београд одбијена је као неприхватљива из разлога 
што Понуђач Т.П. БОЈАН д.о.о., Београд за Партију 2 није доставио Каталог 
произвођача керамичких плочица (за позиције 24 и 25), оверен печатом понуђача, што 
није у складу са захтевом Наручиоца наведеним у Обрасцу 3., као и у тачки 5.2. 
алинеја 10. Обрасца 5. Конкурсне документације. Понуђач је доставио Изјаву у којој је, 



под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, навео да, за позиције 24 и 25, има 
уговор са ENMONOM Београд и да се роба купује тако што Наручилац у било ком 
салону ENMON Београд може изабрати плочице I класе по дезену који му одговара, 
које ће му потом испоручити Понуђач Т.П. БОЈАН д.о.о., Београд, што није у складу са 
захтевом Наручиоца и конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача Т.П. БОЈАН д.о.о., Београд износи  992.560,00 динара, без ПДВ. 
 

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

услови. 

Остале информације: / 


