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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  

Јавну набавку мале вредности бр. ЈН МВ 07/2017 

 

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: Набавка услугa сервисирања и одржавања возила са уградњом 

оригиналних резервних делова; 

Врста предмета јавне набавке:  Услуге 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Број јавне набавке: ЈН МВ 07/2017 

Набавка није обликована у партијама 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена  

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2017. годину (позиција: 1.2.1) у износу од  

1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2017. 

годину (позицијa 425200).  

 

Процењена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања аутомобила;  

Шифра: 50112200 

Примљене су две понуде и то од:    
 1.)  ,, Ауто сервис и стр Миољуб Ђурђић“ Београд, Војводе Скопљанца бр.31 

 2.)  ,, АЦ Анђелковић“ д.о.о., Београд, Столачка бр.8 

Стручном оценом понуда установљено је да су пристигле понуде неприхватљиве, јер не 

одговарају захтевима наведеним у тендерској документацији.  

Доношена је одлуке о обустави поступка под бројем  404-02-15/2017-06 која је дана 

05.05.2017 објављена на Поралу ЈН и на званичном сајту Агенције за заштиту животне 

средине. 

Истеком законског рока Одлука о обустави поступка је постала коначна.  

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

3. Закона о јавним набавкама 

Поступак за предметну услугу ће се поновити током маја месеца 2017 године. 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН МВ 07/2017
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