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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
ЛАЗАРЕВАЦ 
БРОЈ:  Ф01.01-1857/10 

ДАТУМ: 07.04.2020. 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 добара – куповина бетонског гвожђа - 
арматура ЈН 25/20 (1.1.4) у поступку јавне набавке мале вредности (назив и ознака из општег речника набавке – 
147110000 гвожђе, олово, цинк, калај и бакар). Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
Позив за подношење понуда број: Ф01.01-1857/5 и конкурсна документација број: Ф01.01-1857/4 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 17.03.2020. године.  
У року за подношење понуда, Наручилац је објавио Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број Ф01.01-
1857/6 дана 24.03.2020. године. Рок за подношење понуда је продужен због увођења ванредне ситуације и из разлога 
што је Наручилац добио од Већа ГО Лазаревац, Закључак којим се налаже Обустава свих започетих Јавних набавки. 
Започети поступци се могу наставити изузетно по претходно прибављеном одобрењу Секретаријата за финансије 
Градске управе града Београда на основу образложеног захтева који садржи разлоге за настављање поступка јавне 
набавке. У складу са наведеним, Наручилац се 23.03.2020. године, електронским путем обратио Секретаријату за 
финансије Градске управе града Београда. Дана 25.03.2020. године, мејлом је,од Привредне коморе Србије стигло 
Обавештење у вези са спровођењем поступка јавних набавки које је Управа за јавне набавке издала на својој интернет 
страници. У наведеном се каже да су наручиоци током проглашења ванредног стања у обавези да поступају у свему у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 
ЗЈН), укључујући и рокове за подношењe понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у документацију о 
спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др.  

 
Процењена вередност  јавне набавке:  1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Број примљених понуда и подаци о подносиоцима: За ову јавну набавку није било примљених понуда. 
 
Разлог за обуставу: 
Нису испуњени услови из члана 107 Закона о јвним набавкама, односно није било поднетих понуда 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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