
Сходно члану 158. став 6. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 
124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“, објављује 

 

 
 

Обавештење  

о наставку поступка јавне набавке услуге – Услуга физичко-

техничког обезбеђења у објектима Института за кукуруз 

 „Земун Поље“, редни број набавке 21/18 
 
 
 

1. Назив наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“. 
 

2. Адреса наручиоца: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун. 
 

3. Интернет страница : www.mrizp.rs. 
 

4. Врста наручиоца: Остало. 
 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

 

6. Врста предмета: услуге. 

 
7.  Опис предмета набавке: 

   Предмет   јавне   набавке   је   набавка   услуге   –   Услуга  физичко-техничког 
обезбеђења у објектима Института за кукуруз „Земун Поље“. 

   Назив и ознака из општег речника набавки: 

o 79713000 – услуге ФТО обезбеђења. 
 

7. Датум подношења захтева за заштиту права: 04.01.2019.године. 
 

9. Фаза поступка јавне набавке  у којој је поднет захтев за заштиту права: После 

доношења Одлуке о додели уговора. 

 
10. Датум доношења одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки: 22.01.2019.г. 
 
11. Остале информације: 
  Институт за кукуруз „Земун Поље“ (у даљем тексту: Наручилац) је спровео 

поступак јавне набавке услуга – Услуга физичко-техничког обезбеђења у 
објектима Института за кукуруз „Земун Поље“, редни број набавке 21/18. У 
предметном поступку јавне набавке, након објављивања Одлуке о додели 
уговора број 7Бр. 21/18-12 од 28.12.2018.г. и извршеног увида у податке о 
спроведеном поступку јавне набавке дана 04.01.2019.године поднет је Захтева 
за заштиту права понуђача,  „Добергард“ д.о.о., Школски трг број 5, 11000 
Београд, којим је оспорена правилност и законитост  Одлуке. 
Након уложеног Захтева за заштиту права Наручилац је обуставио  све даље 
активности у предметном поступку до коначности одлуке  о поднетом захтеву. 
 
 
 
 
 

http://www.mrizp.rs/
http://www.mrizp.rs/


Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одлучујући 
о предметном захтеву донела је Решење број 4-00-19/2019 од 
22.01.2019.године, којим је одбијен Захтев за заштиту права понуђача 
„Добергард“ д.о.о., Школски трг број 5, 11000 Београд, као неоснован. 
Предметно Решење је Републичка комисија доставила наручиоцу, подносиоцу 
захтева и изабраном понуђачу. Решење је достављено Наручиоцу 
11.02.2019.године. 
На основу члана 158. став 6. Закона о јавним набавкама Наручилац 
обавештава учеснике у поступку јавне набавке о донетој одлуци Републичке 
комисије. 
Сходно напред наведеном, Наручилац наставља даље са активностима у 
поступку јавне услуга – Услуга физичко-техничког обезбеђења у објектима 
Института за кукуруз „Земун Поље“, редни број набавке 21/18.  


