
Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ 
Број: 4162/6   
Датум:  30.07.2018. године 
П О Ж А Р Е В А Ц 

 
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку велике 
вредности бр. 4162/5 од  30.07.2018. године, директор ЈП „Топлификација“ Пожаревац, као 
одговорно лице наручиоца доноси следећу 
 

 
О Д Л У К У 

о обустави поступка 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак ЈН ОП за набавку Радова –JНОП 1.3.20/2018 – Машински 
и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18, ОРН 45232140-
радови на изградњи мреже градског грејања, покренут Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке велике вредности бр. 4162 од 26.06.2018. године. 
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Директор ЈП “Топлификација“ Пожаревац као одговорно лице наручиоца  донео је 
Одлуку о покретању поступка ЈН ОП бр. JНОП 1.3.20/2018 – Машински и грађевински 
радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18, ОРН 45232140-радови на 
изградњи мреже градског грејања заводног броја 4162 од 26.06.2018. године. Процењена 
вредност јавне набавке је 3.585.000,00 динара без  ПДВ-а. 
  

Податак о позицији у финансијском плану: Предметна јавна набавка је предвиђена 
Програмом пословања  ЈП „Топлификација“ за 2018.год. заводног броја 10332 од 28.11.2017. 
године, (и усвојене - зав. бр. Одлуке Надзорног  одбора бр. 10210-2 од 01.12.2017. године и 
Решења о усвајању програма пословања број 11-06-204/17Г од 28.12.2017. године) 
План јавних набавки за 2018. годину донет  Решењем одговорног лица наручиоца заведеног 
под бројем 11312/2017 од 09.12.2017. године, измењен Решењем о измени Плана јавних 
набавки 126/2018 од 10.01.2018. године, Решењем о измени Плана бр. 126-2/2018 од 
16.03.2018. године и Решењем о измени Плана јавних набавки бр. 126-3/2018 од 11.05.2018. 
године. 
Позиција 1.3.20 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање 
Томића 18, на конту 026-инвестиције  
. 
 По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 26.06.2018. године и на Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа дана 26.06.2018. године, на адресу наручиоца благовремено односно 
до 27.07.2018. године до 10,00 часова, НИСУ доспеле понуде понуђача: / 
 

1.     / 
 
Јавно отварање понуда је спроведено дана 27.07.2018. године у 11,00 часова у складу са  
Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 

      Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне ЈН ОП  дана 30.07.2018. године 
у складу са критеријумима из конкурсне документације.   
До времена предвиђеног за достављање понуда 27.07.2018 до 10:00 часова  Није пристигла 
ни једна понуда за предметну Јавни Набавку те је  комисија утврдила следеће: 
 



 Сходно члану 88. став 3. Закона  ЈН РС, Разлози обуставе су на страни Наручиоца, а 
како за предметну јавну набавку није било неопходно израдити узорке и моделе,Понуђач није 
тражио надокнаду трошкова  у својој понуди. 
              По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, 
наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

Како нису испуњени услови из члана 107. став 3.  Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12 , 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку велике вредности за набавку 
Добара- JНОП 1.3.20/2018 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-
Немање Томића 18, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, предлаже 
одговорном лицу наручиоца да за предметну јавну набавку донесе одлуку о обустави 
поступка. 
 Наручилац прихвата Извештај о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке 
велике вредности, те на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама доноси одлуку 
као у диспозитиву.  

 
 
 

  
 
 
 

 НАРУЧИЛАЦ 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ПОЖАРЕВАЦ 

 
ДИРЕКТОР 

 
________________________ 
Дејан Дачић, дипл. правник 

 


