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“ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О. 

ДИРЕКТОР 

Број:280/19 

Датум:11.07.2019.год. 

Место:Крагујевац 

 

На основу члана 16. Уговора о организовању друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга 

„Енергетика“ – Крагујевац, члана 109. став 2 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“,  број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 

Извештаја Комисије за ЈН бр.1.1.59/2019 од 10.07.2019. године, доносим 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности бр. jн 1.1.59/2019  

Систем за филтрирање и подизање притиска за потребе постројења за 

омекшавање воде 

 

    Обуставља се поновљени поступак јавне набавке мале вредности бр. 

1.1.59/2019  – „Систем за филтрирање и подизање притиска за потребе постројења 

за омекшавање воде“, јер је утврђено постојање објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети  у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча.. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Позив за достављање понуда објављен је дана 27.06.2019. године на Порталу 

јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.energetika-

kragujevac.com).  

 

Предмет јавне набавке: Систем за филтрирање и подизање притиска за потребе 

постројења за омекшавање воде (назив и ознака из општег речника набавки: Разни 

уређаји опште и посебне  намене, ОРН: 42900000). 

Поступак јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

                           

                             Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                  енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

           PIB: 101576503; MБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

http://www.energetika-kragujevac.com/
http://www.energetika-kragujevac.com/
mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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Јавна набавка није обликована по партијама.  

Процењена вредност јавне набавке мале вредности: 1.500.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

Рок за достављање понуда је (био) 11.07.2019. године до 10:00 часова. 

Благовремено су пристигле понуде понуђача: 

01. ТЕХНИКА КБ д.о.о.., Сурчинска 9Н, 11070 Нови Београд, МБ:17063405, 

ПИБ:100390723; 

02. Anikon, Пантелејска 57/а, 18000 Ниш, МБ: 62514922, ПИБ: 107123192. 

 

Поступак отварања понуда није спроведен  дана 11.07.2019. године у просторијама 

наручиоца од стране комисије именоване Решењем  директора  233/19 са 

почетком у 10 часова и 30 минута из разлога што је приликом пријема понуда које 

су достављене курирском службом дана 10.07.2019. године дошло до ненамерног 

оштећења коверте са понудом понуђача Anikon, а због чега је Комисија за 

предметну јавну набаку одлучила да се покренути поступак обустави. О оштећењу 

коверте је одмах сачињена службена белешка, фасцикла са понудом није вађена 

из коверте ниједног тренутка, већ је иста одмах захефтана и закључана, чиме је 

максимално обезбеђена, а белешка потписана од стране свих присутних и иста је 

приложена у предмет. Не мање битно је напоменути да на самој коверти/кеси 

курирске службе није било, као што је то устаљена и готово пракса без изузетка, 

напоменуто да је у питању „ТЕНДЕР“. Достављене понуде ће бити враћене 

понуђачима, а нов поступак ће бити расписан одмах по правоснажности ове 

Одлуке о обустави поступка. 

Наиме, чланом 109. ЗЈН који јасно говори да у ситуацији када постоје објективни и 

доказиви разлози (а постоје), исти морају бити такве природе да се нису могли 

предвидети пре покретања поступка (какав је свакако и овај предметни), као и да 

онемогућава да се започети поступак спроведе до краја (што је и овде случај, јер 

након описаног чина се поступак не може привести крају, а да буде у складу са 

ЗЈН). Дакле, кумулативно су испуњени услови и обустава у овом случају има 

карактер објективне и доказиве. 

Имајући у виду напред наведено, Комисија je предложила одговорном лицу 

наручиоца да на основу својих ингеренција обустави поступак јавне набавке 

мале вредности бр. 1.1.59/2019  – „Систем за филтрирање и подизање 

притиска за потребе постројења за омекшавање воде“ у складу са чланом 

109. став 1. ЗЈН из објективних и доказивих разлога у смислу става 2. истог 

члана, који се нису могли предвидети у време у покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча. 
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Одговорно лице Предузећа је прихватило предлог Комисије и у складу са 

истим донело ово одлуку. 

 

 

На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о обустави поступка повређена 

права, може да покрене поступак за заштиту права  у року од 5 дана од дана 

објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права 

подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права,  непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев 

доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун 

Буџета Републике Србије бр. 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања:153 или 253; 

позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права. 

 

 

  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

                                                 ДИРЕКТОР 

                                 Милан Ћировић, дипл.инж.маш. с.р. 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 


