
 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-288/32/2017-13 

Датум: 21. новембар 2017. године 

Б е о г р а д 

 
 

 На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“,  бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и 
Одлуке о обустави поступка бр. 404-02-288/31/2017-13 од 21.11.2017. године, Дирекцијa за 
националне референтне лабораторије из Београда 
 
 
 
 

о б ј а в љ у ј е 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    

о обустави поступка за партије бр. 2 и 4 

 

ЈН бр. 1.1.3/17 

 

1.-Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 

2. Интернет страна наручиоца: www.dnrl.minpolj.gov.rs. 
 

3. Врста наручиоца: Државни орган. 
 

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
 

5. Врста предмета јавне набавке: Набавка добара – Лабораторијски инструменти и опрема. 
 

6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 39150000 - Разни намештај и опрема, 
38434530 - Апарати за анализу млека, 38511000 - Електронски микроскопи, 34130000 – 
Моторна возила за превоз робе, 39180000 - Лабораторијски намештај, 33158300 - 
Медицински уређаји који раде на принципу ултраљубичастог зрачења, 39711210 - Апарати за 
млевење хране (блендери), 38436000 - Шејкери (справе за мућење) и прибор, 39711100 - 
Фрижидери и замрзивачи, 44612100 - Плинске боце, 33152000 – Инкубатори. 
 

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 4.859.833,33  динара. 
 
Партија 2: 959.400,00 динара; 
Партија 4: 3.900.433,33 динара; 
 
8. Број примљених понуда и податке о понуђачима: до истека рока за подношење понуда 
није примљена ниједна понуда. 
 



  

9. Разлог за обуставу поступка: до истека рока за подношење понуда није примљена 
ниједна понуда. 
 

10. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке покренуће се у 
новембру 2017. године за партију бр. 4. За партију бр. 2 неће се поново покретати поступак у 
овој години. 


