
ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-5/14 

08.09.2020.године 

Ниш 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 10. и члана 57. став 1., a у вези са чланом 109. став 4. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш, објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности радова ЈНРм –5/2020 -

Грађевинско занатски радови, Партија 3-Грађевинско занатски радови у објектима 

корисника 
 

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш, 

Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста поступка: Радови 

 

Опис предмета набавке: 

 
ЈНРм –5/2020 - Грађевинско занатски радови, Партија 3-

Грађевинско занатски радови у објектима корисника  
Шифра из ОРН:  

45000000 - Грађевински радови 

Процењена вредност 

јавне набавке: 
   

500.000,00 дин. без ПДВ-а 

Број примљених понуда 

и подаци о понуђачима: 

 

У току рока за доставу понуда, на адресу Наручиоца, за 

предметну партију пристигле су две понуде. 

Подаци о понуђачима:  

1.„ПРОФИЛ“ ПП ГРАДЊА,Синђелићев трг 1/11,18000 Ниш и 

2.Г.Р.„АС градња“,Живорада Костића Моравца 20, 18000 Ниш 

Разлог за обуставу 

поступка: 

 

Након истека рока за доставу понуда и отварања пристиглих 

понуда, комисија за предметну набавку образована Решењем 

бр.04-5/3 од 25.06.2020.год., је уочила техничку грешку у 

конкурсној документацији, у обрасцу бр.7-Предмер и предрачун. 

Наведени предмер и предрачун није одговарао предмету набавке, 

већ се односио на набавку –Грађевинско занатски радови у 

објектима Топлане.  

Комисија  за предметну јавну набавку, предлаже доношење 

одлуке о обустави поступка у складу са чланом 109 став 1 Закона 

о јавним набавкама. 

Чланом 109 Закона о јавним набавкама предвиђено је да 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на 

основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису 

испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу 

уговора, уколико су испуњени услови за доношење одлуке о 

признавању квалификације. 

Имајући у виду да у предметном поступку јавне набавке, нису се 

стекли услови за доделу уговора у смислу члана 107 став 3 Закона 

о јавним набавкама, те се сходно члану 109 став 1 Закона о јавним 

набавкама мора донети одлука о обустави поступка јавне набавке. 

Када ће поступак бити 

поново спроведен: 

Поступак ће бити поново покренут према Плану набавки за 

2020.год. 

Остале информације: //. 

 

http://www.nitoplana.co.rs/

