
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр.83/15 ЈНМВ ''МАШИНСКИ ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ“ 

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: 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  

18425100-Ременици 

Процењена вредност јавне набавке: 800.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 8 

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

 TP “BOJAN”, d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, ул. др. Ивана Рибара 115a, 
матични број: 07479565; ПИБ: 101684693 

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

 “GANGES International” d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду - Чукарица, ул. 
Стефана Бранковића 5, матични број: 06973183; ПИБ: 100572607 

 “Simex trade”, d.o.o Beograd, са седиштем у Београду, ул. Милешевска 35, матични 
број: 06419704; ПИБ: 100299411 

 “BLC METAL” d.o.o., Beograd, са седиштем у Београду- Земун, ул. Босанска 61, 
матични број: 17248464; ПИБ: 100269595 

 “LJUBEX INTERNATIONAL” d.o.o, Beograd, са седиштем у Београду- Звездара, ул. 
Чеде Мијатовића 3, матични број: 07537255; ПИБ: 100028142 

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

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр.83/15 ЈНМВ ''МАШИНСКИ 

ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ“, на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама из 



објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.  

 

Разлог за обуставу поступка је тај што је наручилац накнадним отварањем 

благовремено пристигле понуде понуђача „АGROMARKET“ d.o.o. Veternik, Novi Sad, 

која грешком службеника из архиве није достављена комисији до тренутка отварања 

понуда, учинио процесни пропуст због чега је спречен да на законит начин оконча 

започети поступак. 

Поступак јавног отварања седам благовремено пристиглих понуда спроведен је дана 

04.02.2016.године са почетком у 12:30 часова у Сали за састанке у Црвеној згради у 

Акционарском друштву Аеродром Никола Тесла Београд. Накнадно је утврђено да је 

пристигла и осма понуда, понуда понуђача АGROMARKET  doo Veternik, која Комисији 

грешком службеника из Архиве није достављена на време, стога Комисија није имала 

сазнања да постоји и осма понуда све до четвртка 04.02.2016.године. до 17. часова 

Службеници Архиве су образложили да пристиглу понуду понуђача АGROMARKET  

doo Veternik нису уочили јер није била видљиво обележена и назначена да је за  

предметну јавну набавку, како је предвиђено конкурсном документацијом,  већ је било 

упакована у коверту Post express службе, без било какве назнаке да је у питању понуда 

за предметну јавну набавку. Накнадно отварање је вршено дана 05.02.2016.године са 

почетком у 11:30 ч. Понуђачима је у складу са чланом 104. став 7. ЗЈН достављен 

допунски записник о отварању понуда број 789/1-1 од 05.02.2016. године. 

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

услови. 

Остале информације:/ 


