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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и 

68/15) Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26  

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА                                                                                             

за ПАРТИЈУ 3 - Стандарди за гасну хроматографију 

у поступку јавне набавке број ЈН ОП 2/2016 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине -   

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs 

Врста Наручиоца: орган у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
са својством правног лица 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Стандарди за гасну хроматографију; 

Врста предмета јавне набавке:  Добра 

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку; Број јавне набавке: ЈН ОП 2/2016 

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2016. годину (редни број 1.1.5). Средства за 

предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2016. годину под 

класификацијом 426000. 

Набавка ЈН ОП 2/2016 је обликована у десет партија 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена  

 

Процењена вредност Партије 3: 603.000,00 динара без ПДВ-а  

Назив и ознака из општег речника набавке: ПАРТИЈА 3 - Стандарди за гасну 

хроматографију;  Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 – Једињења са азотним функцијама; 

Наручилац је у поступку за Партију 3 – Стандарди за гасну хроматографију, начинио 

техничку грешку која уноси забуну, односно онемогућава понуђаче да поднесу 

прихватљиву понуду а наручиоца да  

Доношена је одлука о обустави поступка за Партију 3 под бројем  404-02-43/2016-06 која 

је дана 18.10.2016 објављена на Поралу ЈН и на званичном сајту Агенције за заштиту 

животне средине. 

Истеком законског рока од 10 дана, Одлука о обустави поступка Партије 3. је постала 

коначна.  

Није било основа за доношење одлуке о трошковима припремања понуде из члана 88. став 

3. Закона о јавним набавкама 

Поступак за Партију 3. ће се поновити у наредних месец дана. 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН ОП 2/2016 
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