
Наручилац: ЈП Инфраструктура Шабац Шабац 

Адреса: Ул. Карађорђева бр. 27, Шабац 

Број одлуке: 3056-02/10 

Редни бр. 

ЈНМВ 

13/2019 

Датум: 25.10.2019. године 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012 и 

68/2015) за јавну набавку мале вредности - за радове на замени кровног покривача на 

стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у Шапцу, ЈН бр. 13/2019, в.д. директор доноси: 

                    ОДЛУКУ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

за 13. јавну набавку – мале вредности 

за радове на замени кровног покривача на стамбеном објекту 

у Радничкој улици бр. 5 у Шапцу 
 

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за радове на замени кровног покривача 

на стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у Шапцу, ЈН бр. 13/2019 

 
1) Врста предмета јавне набавке: 

Добра  Услуге  Радови Х 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

Редни број јавне набавке 13. 

Предмет јавне набавке 
 радови на замени кровног покривача на 

стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у 

Шапцу 
Редни број из Плана набавки 1.3.7 
Износ планираних средстава за јавну 

набавку из апропријације у Програму 

пословања, односно Финансијском плану  
1.056.152,00 динара 

Подаци о апропријацији у Програму 

пословања за плаћање из Плана набавки 
449 

 

3) Образложење разлога за обуставу поступка: 

У складу са чл. 109 Закона о јавним набавкама обуставља се поступак јавне набавке за 

радове на замени кровног покривача на стамбеном објекту у Радничкој улици бр. 5 у 

Шапцу, ЈН бр. 13/2019. У овој јавној набаци у року за подношење понуда није достављена 

ни једна понуда. У складу са наведеним обуставља се поступак јавне набавке бр. 13/2019. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Истовремено један примерак захтева за 

заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији. 

                                                                        Одговорно лице : 

                                                                            в.д директор 

                                                                   _________________________ 

                                                                       Владимир Радосављевић 


