
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основни суд Алексинац 
Су.брЈУ 22-27/15-7 
Датум:06.11.2015. године 
А л е к с и н а ц

На основу чл. 109 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 
број 14/15 и број 68/15), председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, 
донео је дана 06.11.2015. године

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ

7/2015

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке радова на санацији зграде 
Основног суда у Алексинцу -  II фаза -  делимична замена новом и санација фасадне 
столарије са постављањем нових стакала, заменом или репарацијом и санација 
унутрашње столарије.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 28.10.2015. године донео одлуку о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности, за набавку радова на санацији зграде Основног суда 
у Алексинцу -  II фаза -  делимична замена новом и санација фасадне столарије са 
постављањем нових стакала, заменом или репарацијом и санација унутрашње 
столарије Су бр. IV 22-27/15.

Решењем наручиоца Су.бр.IV-22-27/15-1 од 28.10.2015. године образованаје 
Комисија за јавну набавку редни број ЈН 7 за 2015. годину, која је припремила 
конкурсну документацију, и објавила позив за подношење понуда на порталу 
јавних набавки (\уу/уу.рог1а1.шп.аоу.г5) и на интернет страници наручиоца 
(уу^т.а1.об.бис!.г$), дана 28.10.2015. године.

Предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење 
понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће:
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1) Предмет јавне набавке:

Набавка радова на санацији зграде Основног суда у Алексинцу -  *Н фаза -  
делимична замена новом и санација фасадне столарије са постављањем нових 
стакала, заменом или репарацијом и санација унутрашње столарије.

V *'-

2) Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:

Предметна јавна набавка, набавка радова на санацији зграде Основног суда у 
Алексинцу, предвиђена је Планом набавки за 2015. годину, на економској 
класификацији 511- радови.

Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су добијеном 
Апропријацијом за 2015. годину, као и добијеном Сагласношћу Министарства 
правде број 401-00-1011/2015-18 од 15.10.2015. године.

3) Процењена вредност јавне набавке:

Редни број јавне набавке 
Процењена вредност јавне набавке

Разлог за обуставу поступка јавне набавке: у року за подношење понуда 
није поднета ниједна понуда.

Како је Наручилац за ову јавну набавку објавио Позив и Конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а до 
истека рока за подношење понуда није поднета ниједна понуда, Наручилац је донео 
одлуку о обустави поступка јавне набавке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети 
захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, а 
предати Наручиоцу,
у року од 5 дана од дана пријема одлуке

ПРЕДСЕДНИК СУДА

ЈН 7 за 2015. годину_________

1.333.333,33 динара без ПДВ-а
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