
 

 
Сходно члану 109. став 4. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 

68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  Београд, Земун, 

објављује 

 

 

Обавештење 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуга - Збрињавање опасног отпада, за 

партије 1,3,5, редни број набавке М-40/20 

 

 

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: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

6. Врста предмета: Услуге. 
 

7. Опис предмета набавке: услуга - Збрињавање опасног отпада, по партијама. 
 Предметна јавна набавка је обликована у пет партија: 

o Партија 1: Збрињавање опасног отпада – отпадна папирна амбалажа контаминирана 

остацима пестицида, 

o Партија 2: Збрињавање опасног отпада – отпадне лабораторијске хемикалије,   

o Партија 3: Збрињавање опасног отпада - отпадне флуоресцентне цеви,  

o Партија 4: Збрињавање опасног отпада - отпадни пестициди са истеклим роком, 

o Партија 5: Збрињавање опасног отпада - отпадно моторно уље. 

 

8. Назив и ознака из општег речника набавки:   

 90700000 – Услуге у области заштите животне средине. 

9. Процењена вредност јавне набавке укупно износи 2.800.000,00  динара и то: 

 За партију 1: 1.900.000,00 динара, 

 За партију 2:    700.000,00 динара, 

 За партију 3:      10.000,00 динара, 

 За партију 4:    150.000,00 динара, 

 За партију 5:     40.000,00  динара. 

 

10. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке мале вредности услуга - Збрињавање 

опасног отпада, редни број набавке М-40/20, делимично се обуставља: 

 за партију 1 - Збрињавање опасног отпада – отпадна папирна амбалажа контаминирана 

остацима пестицида, из разлога што је једина пристигла понуда неприхватљива; 

 за партију 3 - Збрињавање опасног отпада - отпадне флуоресцентне цеви, из разлога што 

су све пристигле понуде неприхватљиве; 

 за партију 5 - Збрињавање опасног отпада - отпадно моторно уље, из разлога што су све 

пристигле понуде неприхватљиве. 

 

11. Поступак јавне набавке ће бити поновљен у наредном року до месец дана. 

http://www.mrizp.rs/

