
 

 

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 

Булевар војводе Бојовића 2 

11106 Београд 

Број: 2724-04/9 

Датум: 08.11.2019. године 

 

 

 

На основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор Ваздухопловне академије из 
Београда, доноси 

 

О Д Л У К У  

 

 о обустави поступка  

јавне набавке мале вредности добара 

– Намештај за опремање зборнице  

у главној школској згради,  

за потребе  

Ваздухопловне академије из Београда 

 

ЈН бр. 1.1.6/19 

 

 

 

I – Обуставља се поступак: 
 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара – Намештај за 
опремање зборнице у главној школској згради, за потребе Ваздухопловне академије из 
Београда, ЈН бр. 1.1.6/19. 

 

II - Подаци о јавној набавци: 
 
 
1.- Назив и адреса наручиоца: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 
11106 Београд. 

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.6/19. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – Намештај за опремање зборнице у главној 
школској згради 



 

4.- Назив из Општег речника набавки: Школски намештај. 

5.- Ознака из Општег речника набавки: 39160000. 

6.- Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.  

7.- Набавка се врши на терет позиција у буџету града Београда, a у складу са Одлуком о 
буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ бр. 118/18 и 9/19) у 
оквиру раздела 12 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту, програм 10 – средње 
образовање, шифра програма 2003,  програмска активност – функционисање средњих 
школа, шифра програмске активности 2003-0001, функционална класификација  920 - 
средње образовање, апропријација 4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти, 
извор финансирања 01 – приходи из буџета, и у складу са Финансијским планом прихода и 
расхода Секретаријата за образовање и дечју заштиту за  2019. годину, економска 
класификација 463211- капитални трансфери нивоу Републике; позиција у Финансијском 
плану 512653– опремање објеката. 
 
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.668.128,00 динара: 

9.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 
 

Образложење 
 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Ваздухопловне академије 
из Београда, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни 
бр. 2491-04/9 од 22.10.2019. године, за набавку добара – Намештај за опремање зборнице у 
главној школској згради, ознака и назив из Општег речника набавки: 39160000 – Школски 
намештај, ЈН бр. 1.1.6/19.  
 
 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 
23.10.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. 
 
 
 
 

До истека рока за подношење понуда, 08.11.2019. године до 13.00 часова, на адресу 
наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: 

 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

 
Час 

пријема 

1. 
232 

 од 04.11.2019. год. 

GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE 
doo, Цара Душана 266, 11080 
Земун 

08.11.2019. год. 12.33 

 
 

Неблаговремених понуда није било. 
 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 
набавке, одређена Решењем бр. 2492-04/9 од 22.10.2019. године, сачинила је Записник о 



 

отварању понуда бр. 2716-04/9 од 08.11.2019. године, а затим је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом.  
 
 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2719-04/9 од 08.11.2019. године, комисија за 
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала: 
 
 
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене: 
 
 
 GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE doo, Цара Душана 266, 11080 Земун 
 
 
             Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке. 
 
            Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда, понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке.  
 
             Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
              Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када 
прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 
               На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона. 
 
 Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:  

 
 

  
 

Имајући у виду да су све пристигле понуде неприхватљиве, комисија за спровођење 
поступка јавне набавке предлаже директору да обустави поступак јавне набавке, у складу са 
чланом 109. став 1. Закона.   
 

Редни 
број 

Назив или шифра 
понуђача 

Укупна цена без ПДВ-а 
(дин.) 

Укупна цена са ПДВ-ом 
(дин.) 

1.  

GAJ-INŽENJERING I 
OPREMANJE doo, 
Цара Душана 266, 
11080 Земун 

7.726.564,00 9.271.876,80 



 

 


