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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
ЛАЗАРЕВАЦ 
БРОЈ:  Е01.01-6828/15 

ДАТУМ: 04.12.2019. године  
 

На основу члана 55 став 1 тачка 10, члана 57 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12,14/15 и 68/15)  
ЈПКП „Лазаревац“ објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац“, Николе Вујачића 
28, 11550 Лазаревац МБ:07013922, ПИБ:102129944, Шифра делатности: 3600, интернет страница: www.jpkp-
lazarevac.rs 
 
Врста наручиоца: Наручилац  у смислу  члана 2 став 1 тачка 2 подтачка 3 („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12; 14/15; 68/15). 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавкa услуга – Сервисирање лабораторијских 
апарата на ППВ „Пештан“ и ППВ „Непричава“ ЈН 135/19 (1.2.22) у поступку јавне набавке мале вредности (назив и 
ознака из општег речника набавке – 50410000 услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и 
контролу). Предметна јавна набавка обликована је у три партије и то:  

Партија 1:  Баждарење вентила сигурности посуда под притиском 
Партија 2:  Сервисирање аутоклава „Сутјеска“ тип 300 
Партија 3:  Сервисирање аутоклава „Tuttnauer“. 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени истовремено на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца сагласно члану 62 тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 124/12,14/15,68/15) дана  12.11.2019.године.   

 
Процењена вередност  јавне набавке:  115.000,00 динара без ПДВ-а за партију 2. 

Број примљених понуда и подаци о подносиоцима: За партију 2, примљена је једна понуда следећег понуђача: 
ENERGO LAB доо, Слободана Пенезића 6, Крагујевац ПИБ: 100564043 МБ: 06777422. 
 
Разлог за обуставу: 
Нису испуњени услови из члана 107 Закона о јвним набавкама, односно једина примљена понуда је оцењена као 
неприхватљива сагласно члану 3 став 33 и члану 106, став 1, тачка 3 и тачка 5 закона о јавним набавкама. На основу 
тога је комисија припремила, у складу са чланом 109 ЗЈН, Предлог одлуке о обустави поступка.   
 
Време поновног спровођења  поступка: 
Поновно покретање поступка предметне набавке биће у законским оквирима по објављивању oбавештења о 
обустави поступка.     
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