
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„ХОРТИКУЛТУРА“- ПАРТИЈА 1 – Хортикултура спољна 
БРОЈ 33/16 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: 

“ХОРТИКУЛТУРА”   
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
03120000, Хортикултурни производи и производи из расадника. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.600.000,00 дин без ПДВ-а 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 1 

 DEMETRA RB d.o.o., 11070 Нови Београд, ул. Зарија Вујошевића, МБ 06517293, 

ПИБ 101713319. 

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

„ХОРТИКУЛТУРА“ бр. 33/16 ЈНМВ, Партија 1 „ХОРТИКУЛТУРА СПОЉНА“, 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 јавне набавке  је тај што је Наручилац одбио прибављене 

понуде као неприхватљиве. 

Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац 
одбити понуду ако Понуђач не докаже да испуњава додатне услове. Kонкурснoм 
документацијoм у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, у 
табели 4.1., као додатни услови у тачкама 5 и 6, предвиђено је да понуђач мора да 
располаже неопходним финансијским и кадровским капацитетом. 
  
Комисија констатује да код понуђача „DEMETRA RB d.o.o, Београд, број понуде 31-
70/1-2 недостаје Изјава о кадровском капацитету, као један од додатних услова. Под 



неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има 
најмање два лица, запослена или радно ангажована, који ће бити одговорни за 
извршење Уговора и контролу квалитета. 
  
На основу свега наведеног понуда понуђача „DEMETRA RB d.o.o. Београд је одбијена 
као неприхватљива. 
 

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

услови. 

Остале информације:/ 


