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ВОЈНА ПОШТА 2084                                                                              

број 2290 - 5   

23.03.2023. године   

БЕОГРАД  

    

 

На основу члана 147. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

91/19), и извештаја о стручној оцени понуда број 2290-4 од 23.03.2023. године, доносим: 
 

 

ОДЛУКУ: 

 

1. Обуставити поступак реализације јавне набавке број 1.0275-235-61/2023. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ: 

 

1. Предмет јавне набавке је услуга: услуга сервисирања машина за шивење за потребе ВП 

2084 Београд из састава ВП 2084-2 Београд (главна ЦПВ ознака  50530000 – Услуге 

поправке алата, радионичке опреме и машина за потребе ВП 2084 Београд). 

 

2. Јавна набавка је наведена у Плану јавних набавки добара и услуга за 2023. годину на 

редном броју 1.0275 као набавка на коју се одредбе Закона о јавним набавкама не 

односе. 

 

3. Јавна набавка је заведена под редним бројем 1.0275-235-61/2023 за 2023. годину у 

евиденцији јавних набавки ВП 2084 Београд. 

 

4. Процењена вредност набавке је 100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 120.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

 

5. Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 

Новчана средства за финансирање предметне набавке су планирана Решењем о 

финансирању Министарства одбране за 2023. годину (акт Управе за буџет СБФ МО, И 

број 57-147 од 26.12.2022. године), а предметна набавка је планирана Планом јавних 

набавки добара и услуга за 2023. годину. 

 

6. Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге: услуга сервисирања машина за 

шивење за потребе ВП 2084 Београд из састава ВП 2084-2 Београд дана 14.03.2023. 

године објављен је на порталу јавних набавки у Министарству одбране Војсци Србије 

и достављен следећим понуђачима: 

- „EISM“ д.о.о., email: lj.grncarski@sezampro.rs, 

- „Свет Шивења“ д.о.о., email: info@sivacemasine.rs, 

- „BAGAT PRO“ д.о.о., email: bagatpro@gmail.com. 

 

7. Благовремено, односно до дана 21.03.2023. године до 09:00 часова, ниједан понуђач 

није доставио понуду. 

 

На основу претходно наведеног, комисија предлаже да се, у складу са чланом 147. тачка 4) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) поступак јавне набавке 

број 1.0275-235-61/2023 обустави. 

 

Имајући у виду напред наведено, доносим одлуку као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке није допуштена жалба, може 

се поднети захтев за заштиту права понуђача. 

 

 

МП, АП/ ИА      КОМАНДАНТ  

       пуковник  

       Горан Димитријевић, дипл. инж. 
 

 

 

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:            

- а/а.  

 


