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АЛЕКСИНАЦ 
Датум 16.07.2018.године 
Број :  1737 
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 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЗА НАБАВКУ  

добара  

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
ПАРТИЈА 10  – Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 

Редни број   

23-1393/2018 
 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности  за набавку добара и то 

Водоводни материјал, ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних 
цевовода, ЈН.бр. 23-1393/2018. 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке  за набавку добара и то Водоводни материјал, ПАРТИЈА 10: 
Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода, ЈН.бр. 23-1393/2018 је 
обустављен након истека рока за подношење понуда. 

Предмет јавне набавке је набавка добара и то добара и то Водоводни материјал, ПАРТИЈА 
10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода, ЈН.бр. 23-1393/2018 

Предмет јавне набавке је набавка добара и то Водоводни материјал, ПАРТИЈА 10: 
Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал 46130000 
Предмет јавне набавке обликован у  11 партија с тим да је Извештајем број 1396 од 

06.07.2017.године разматрана ПАРТИЈА 10 : Специјалне арматуре за санацију 
магистралних цевовода 
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 10.250.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода, процењена 

вредност је  800.000,00  динара без ПДВ-а 
До дана 13.07.2018.године до 12.00 часова није примљена ниједна понуда. 
Поступак јавне набавке за набавку добара услуга добара и то Водоводни материјал, 

ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода биће спроведен 
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 10 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


