
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум 09.10.2017.године 
Број :2065 
А л е к с и н а ц 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

услуга 

Услуге сервисирања и одржавања опреме на ППВ Бресје  

ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера 

Редни број   
32-2008/2017 

 

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку услуга Услуге 
сервисирања и одржавања опреме на ППВ Бресје, ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта 
делова компресора високог притиска код овлашћеног сервисера, Редни број  32-

2008/2017 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке  за набавку услуга Услуге сервисирања и одржавања опреме на 
ППВ Бресје, ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска 
код овлашћеног сервисера, Редни број  32-2008/2017 је обустављен након истека рока за 

подношење понуда. 
Предмет јавне набавке је набавка услуга, Услуге сервисирања и одржавања опреме на 
ППВ Бресје , ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера 
Назив и ознака из општег речника набавки услуга, Услуге сервисирања и одржавања 
опреме на ППВ Бресје , ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог 
притиска код овлашћеног сервисера је 50400000 
Предмет јавне набавке обликован по партијама 
Процењена вредност јавне набавке  услуга, Услуге сервисирања и одржавања опреме на 
ППВ Бресје , је 780.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а  и то за : 
ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска код овлашћеног 
сервисера је 80.000,00 динара без ПДВ-а 
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:  
Нема присутних представника понуђача 
Имена других присутних лица: нема других присутних 
Нема других присутних лица на отварању понуда 
Благовремено, односно до 09.10 .2017.године до 10,00 часова није примљена ниједна 
понуда 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  



 
НИЈЕ ПРИМЉЕНА НИЈЕДНА ПОНУД 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Није примљена ниједна понуда 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
Није могуће правити ранг листу понуђача имајући у виду да није примљена ниједна понуда 
 

Поступак јавне набавке за набавку добара услуга Услуге сервисирања и одржавања 
опреме на ППВ Бресје, ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог 
притиска код овлашћеног сервисера, Редни број  32-2008/2017 биће спроведен одмах 

након коначности Одлуке о обустави поступка.  
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


