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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ    23/20 (1.1.74) 

БРОЈ:  Б01.01- 1736/10 

ДАТУМ:  16.04.2020.    

ЛАЗАРЕВАЦ 

  

На основу члана  55 став 1 тачка 10, члана  57 став 1 члан  109 став 4 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“  

124/12 ; 14/15 и 68/15)  ЈПКП „Лазаревац“  објављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

   

1.Назив, адреса и интернет  страница наручиоца: 

ЈПКП „Лазаревац“ Николе Вујачића 28 11550 Лазаревац МБ 07013922, ПИБ 102129944 Шифра делатности 3600  

интернет страница: www.jpkp.rs  

 

2.Врста наручиоца: 

  Наручилац  у смислу  члана  2 став 1  тачка 2 подтачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС ” бр. 

124/12; 14/15 и 68/15) . 

 

3.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

   Набавка добара -   куповина механизама за закључавање сливничких решетки и шахт поклопаца ЈН 23/20 

(1.1.74), назив и ознака из општег речника набавке – 44521000 разни катанци и браве. Набавка није обликована по 

партијама. 

4. Процењена  вредност јавне набавке: 

    Процењена вредност предметне набавке је   200.000,00  динара без ПДВ-а. 

 

5. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

Примљена  је   једна   понуда. 

 

6. Разлог за обуставу поступка: 

          Дана 15.03.2020. године на територији Републике Србије проглашено је ванредно стање, доношењем  Одлуке о 

проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020 од 15.03.2020. године). 

          Наручилац је, објављујући  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2, навео да је разлог 

продужења рока, допис, који је  Наручилац примио  дана 23.03.2020. године. Дописом је стигао Закључак Већа ГО 

Лазаревац, усклађен са Закључцима Градског већа града Београда од 17.03.2020. године, којим се налаже  директним и 

индиректним корисницима буџета ГО Лазаревац и јавним предузећима, установама  и организацијама, чији је оснивач 

ГО Лазаревац, да обуставе све започете поступке јавних набавки. Започети поступци се могу наставити  изузетно, по 

претходно прибављеном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београдана основу образложеног 

захтева који садржи разлоге за настављање поступка јавне набавке. У складу са тим, Наручилац је дана 25.03.2020. 

године затражио од Секретаријата за финансије Градске управе града Београда одобрење да се овај поступак настави. 

До данашњег дана, није стигао никакав одговор. 

 

        Новим мерама, Влада Републике Србије, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије изазване вирусом COVID 

– 19, је радикализовала мере и упутила обавезујуће препоруке за поступање у наредном периоду, а које између осталог  

забрањују окупљања  више од  две особе. 

       Такође, у време ванредног стања, нашем предузећу су знатно смањени приходи, што онемогућава благовремено 

испуњавање уговорних обавеза по планираним јавним набавкама. 

        Имајући у виду,  сходно  члану 109 став 2 ЗЈН,  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и које онемогућују да се  започети поступак оконча, Наручилац је обуставио јавну набавку 

добара -  куповина механизама за закључавање сливничких решетки и шахт поклопаца ЈН  23/20 (1.1.74).  

 

 

  

7. Када ће поступак бити поново спроведен: 

   По окончању ванредног стања, када се за то стекну   услови, сходно ЗЈН. 

 


