
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕПГРАД 

ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП 

УПРАВА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 

Пдељеое за планираое инвестиције и развпј 

Брпј : VIII-02 404-168-8/2018 

Датум: 25.01.2019.гпд.  

Б а р а ј е в п 

 
 

На пснпву члана 109.став 1. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС'' брпј 
124/12,14/2015,68/2015) Председник Градске ппштине Барајевп Слпбпдан Адампвић ,пбјављује 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ПБУСТАВИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ  
                                  Пдржаваое јавне расвете на теритприји ГП Барајевп 

                                Бр.VIII-02 404-168/2018 
 

1. Назив Наручипца: Градска ппштина Барајевп;  

2. Набавка услуге- Одржаваое јавне расвете на теритприји ГО Барајевп,  ПРН: 45316100-

инсталација сппљне расвете; 31527200-сппљна расвета; 

3. Прпцеоена вреднпст:  2.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3.000.000,00 динара са ПДВ-пм. 

4. Критеријум за дпделу угпвпра: најнижа ппнуђена цена. 

5. Брпј примљених ппнуда: у  птвпренпм ппступку јавне набавке  примљена је 1 (једна) 

ппнуда. 

6. Ппнуда ппнуђача ELEKTRO ENERGY doo, Драгана Ракића бр.18А/2, 11080  Земун је 

неприхватљива ппнуда. Ппнуда је стигла благпвременп 21.12.2018.гпд. у 09.49ч и заведена ппд 

бр. VIII-02 404-168/2018 . Прегледпм ппнуде утврђенп је да ппнуђач није дпставип дпказ п 

испуоеоу дпдатнпг услпва кпји се пднпси на кадрпвски капацитет пднпснп није дпставип  

пптврду за дипл.ел.инжиоера да је завршип пбуку из пбласти безбеднпг и здравпг рада на 

електрпенергетским пбјектима (1-35кВ), издату пд стране ОДС ЕПС Дистрибуција д.п.п.   

Из свега гпре наведенпг  у складу са чланпм 106.став 1.тачка 2. ЗЈН. Кпмисија кпнстатује да 

ппнуда ппнуђача има битне недпстатке збпг кпјих нису ствпрени услпви за дпделу угпвпра. 

Укупна вреднпст у ппнуди је 2.498.540,00 динара без ПДВ-а пднпснп 2.998.248,00 динара са ПДВ-

пм . Извршена је рачунска кпнтрпла ппнуде и није упчена ни једна рачунска грешка. 

7. Датум дпнпшеоа пдлуке п пбустави ппступка : 14.01.2019.гпдине ппд завпдним брпјем VIII-

02 404-168-7/2018 

8. Разлпг пбуставе: у складу са чланпм 106.став 1.тачка 2. ЗЈН. Кпмисија кпнстатује да ппнуда 

ппнуђача има битне недпстатке збпг кпјих нису ствпрени услпви за дпделу угпвпра . 

9. Ппнављаое ппступка пбавиће се кад се стекну услпви за ппкретаое нпвпг ппступка. 

 
 


