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Управа за урбанизам, финансије, скупстинске и опсте послове 

ПИБ:  100876853  

ул. Томе Живановић бр.10 

35250 Параћин 

Република Србија 

Датум: 14.03.2023 

Број: 404-5-11/2023-В-01 

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 

Наручилац: Óďđŕâŕ çŕ óđáŕíčçŕě, ôčíŕíńčĽĺ, ńęóďńňčíńęĺ č îďńňĺ ďîńëîâĺ 

Референтни број: 404-5-11/2023-Â-01 

Назив набавке: Íŕáŕâęŕ ďđčđîäíîă ăŕńŕ 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2023/С Ф02-0006811 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 09123000 

Назив предмета / партије који се обуставља: Íŕáŕâęŕ ďđčđîäíîă ăŕńŕ 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 2.083.333,00 Валута: РСД 

Правни основ за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

   

Подаци о поступку 

Назив поступка Набавка природног гаса 

Реф. број 404-5-11/2023-В-01 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-5-11/2023-В-01, 03.03.2023 

Процењена вредност 2.083.333,00 

Техника  

ЦПВ 09123000-Природни гас 

Кратак опис набавке Неопходно је набавити природни гас за потребе грејања зграде општине, на основу одобреног захтева овлашћеног лица, у складу са траженом техничком 
спецификацијом, где је процењена вредност утврдјена на основу потрошње за претходну годину, а финансијска средства су предвидјена финансијским 
планом Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове за 2023.год., са конта 421221 - Природни гас. 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 

партије 

 

Број огласа 2023/С Ф02-0006811 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 04.03.2023 

Рок за подношење 13.03.2023 12:00:00 
 

  

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Александар Станојевић 

Марија Петковић 

Весна  Петровић 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Набавка природног гаса 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

  

   



 

 

 
 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 13.03.2023 12:00:00 

Није пристигла нити једна електронска понуда 
 

  

   

Обуставља се ДА 

Правни основ за обуставу Члан 147. став 1. тач. 4) - није достављена ниједна понуда односно ниједна пријава 

Образложење обуставе Наручилац до дана отварања тј. до 13.03.2023.год., није примио ниједну понуду. 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

  

  

 

   



 

 

Наручилац до дана отварања тј. до 13.03.2023.год., није примио ниједну понуду. 

Упутство о правом средству: 

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 

Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19) 


