
 
 

 
Текући рачуни: 160-7537-66, 160-33793-62 Intesa, 200-2711980101828-79 ПШ, 205-12226-76 Комерцијална банка 

 

Наш број: 1832/7        8. април 2019. године 
Место: Пожаревац 
 
На основу Члана 55. Став 1.тачка 10.) и 109. Став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. глaсник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон), након спроведеног поступка јавне 
набавке,  

Објављује 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке  

 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА  
 
Назив наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа, «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац,12000; Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, 

Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:    www.toplifikacija.rs 
Врста наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
Набавка радова:    Отворени поступак 

 
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100 
 

Редни број јавне набавке је: 1222/2019 ЈНМВ од 12. марта 2019. године. 
Потребе редовног пословања ЈП Топлификација.  Процењена вредност јавне набавке је  
1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Предвиђена средства и вредност Планом и програмом пословања за 2019. годину је 1.000.000,00 
динара. Планом ЈН процењена вредност је 1.000.000,00 динара  
 

Примљен број понуда: Две (2). 
Разлог за обуставу поступка: приликом самог поступка отварања јавне набавке, присутним 
понуђачима је саопштено да је дошло до ''техничке грешке'' у захтеваним количинима предмера и 
предрачуна предметне набавке коју је направило лице задужено за сачињавање конкурсне 
дикументације и које се разликују од количина датих од стране стручног дела комисије. 
Разматрањем приспелих понуда предметне набавке утврђено је да не постоји могућност даљег 
поступања у складу са Чланом 93. Закона, односно додатних објашњења, контроле и допуштене 
исправке а која би помогла при прегледу, вредновању и упоређивању понуда у предметној јавној 
набавци. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената који су од значаја 
за приену критеријума за доделу уговора, промену којом би се понуда која је неприхватљиа 
учинила прихватљивом у овом случају предметна понуда понуђача би била преиначена из 
прихватљиве у неприхватљиву изменом количина које су захтеване предмером јавне набавке. 

Чланови комисије једногласно предлажу доношење Одлуке о обустави поступка из објективних  
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају 
да се започети поступак оконча. 

Поступак ће поново бити спроведен: По стицању услова. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
 


