
Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 04.01.2018. године 

 
 
На основу чл. 109. став 3. Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник Републике Србије» 
број124/2012, 14/2015 и 68/15) „EНЕРГЕТИКА“ д.о.о.,КРАГУЈЕВАЦ, Косовска бр.4А, 34000 

Крагујевац, www.еnergetika-kragujevac.com , o б ј а в љ у ј е  OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ 
ПОСТУПКА – отворени поступак јавне набавке број 1.2.42/2017 – Камионски превоз угља, 
по партијама 

  
 

OБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
-отворени поступак јавне набавке- 

Камионски превоз угља 
Партија 1 – Превоз угља на релацији РМУ Боговина - Енергетика 
Партија 2 – Превоз угља на релацији РМУ Штаваљ - Енергетика 

 
 1. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем   
интересу које немају индустријски или трговински карактер 

 2. Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Камионски превоз угља 
(назив и ознака из општег речника набавки: Услуге друмског превоза, ОРН: 60100000); 

            
         3. Процењена вредност:  
              Партија 1 - 4.500.000,00 без динара  (без урачунатог ПДВ-а), 
              Партија 2 - 46.000.000,00 без динара  (без урачунатог ПДВ-а). 

 
         4. Број примљених понуда: 5 
 

 5. Разлог за обуставу поступка: Дана 31.07.2017. године Наручилац је обуставио поступак 
јавне набавке у целини зато што је конкурсна документација била двосмислена и 
нејасна и самим тим понуде понуђача нису могле да буду упоређене и рангиране. 
Након тога је уследило подношење захтева за заштиту права од стране једног од 
понуђача, којим понуђач оспорава донету одлуку о обустави поступка и одговор 
Наручиоца на поднети захтев за заштиту права, који је Наручилац послао Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на даље мериторно 
одлучивање. Дана 25.12.2017. године, код Наручиоца је стигло Решење Републичке 
комисије број 4-00-1133/2017 од 07.12.2017. године којим Републичка комисија у 
потпуности поништава отворени поступак јавне набавке услуга број 1.2.42/2017 – 
Камионски превоз угља, за партије 1 и 2. 
 
 6. Оквирни рок поновног спровођења поступка: Наручилац неће понављати предметну 
јавну набавку у текућој години 

 

 

 

 

                           
                             Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                  енергије и флуида и пружање услуга 
                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 
             PIB: 101576503;MБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com

