
 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ  1 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА 

ПИБ: 101174845 

ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.1 

11320 ВЕЛИКА ПЛАНА 

Република Србија 

Датум: 01.04.2021 

Број: 314 

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  МИЛОШ МИТРОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА 

Референтни број: 4/2021 

Назив набавке: Потрошни материјал 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф05-0000777 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 44000000 

Назив предмета / партије који се обуставља: Материјал за одржавање хидраулике 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 450.000,00 Валута: РСД 

Правни основ за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Потрошни материјал 

Реф. број 4/2021 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 237, 16.03.2021 

Процењена вредност 7.000.000,00 

Техника Оквирни споразум са више привредних субјеката 

ЦПВ 44000000-Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)  

Кратак опис набавке Потрошни материјал за потребе ЈКП Милош Митровић Велика Плана. 

Подељен у партије ДА 

Број огласа 2021/С Ф05-0000777 

Врста огласа Јавни позив - секторски наруцилац 

Објављено 17.03.2021 

Рок за подношење 29.03.2021 10:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Јелена Митровић 

Савић Бојан, спец.електроенергетике 

Светомир Тирнанић, машински техничар 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Број партије 9 

Назив партије Материјал за одржавање хидраулике 

Процењена вредност 450.000,00 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
 

Захтеви набавке 

Назив захтева 

Краћи рок испоруке. 
   

  

   



 

 

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 29.03.2021 10:00:00 

Није пристигла нити једна електронска понуда 
 

  

   

Број партије 9 

Назив партије Материјал за одржавање хидраулике 

Обуставља се ДА 

Правни основ за обуставу Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава 

Образложење обуставе За Партију 9 - Матријал за одржавање хидраулике није достављена ниједна понуда. 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

  

  

 

   



 

 

Наручилац је дана 16. 3.2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка јавне набавке добара - Потрошни материјал, редни број 
набавке ЈН 4/2021. 

Јавни позив и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени су на Порталу јавних набавки дана 17.3.2021. 
године. У року за подношење понуда, односно до 29.3.2021. године до 10,00 часова  поднето је 29 понуда понуђача. 

Јавно отварање понуда обављено је аутоматски на Порталу јавних набавки, дана 29. марта 2021. године са почетком у 10:00:01. 
Након отварања понуда Комисија за јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену приспелеих понуда свих понуђача, при 
чему је констатовала да за Партију 9 - Матријал за одржавање хидраулике није достављена ниједна понуда. 

Комисија  је предложила  в.д. директора као одговорном лицу наручиоца ЈКП “Милош Митровић“ Велика Плана да донесе одлуку 
о обустави за  наведену Партију. 

в.д. директора Наручиоца је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку као што гласи у диспозитиву. 

 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 

 

 

  

 

                                                                                                                      


