Наручилац: Установа „Култура“ Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Вука Караџића бр. 13
87/2020
19.06.2020. године

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) директор Установе
„Култура“ Бајина Башта Милован Јездић као одговорно лице Наручиоца доноси
следећу:
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 03/20
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку
мале вредности услуга бр. 03/20 – Испорука електричне енергије из објективних
и доказивих разлога услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном
јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно
у наредних шест месеци.
Констатује се да не постоје трошкови припремања понуда из члана 88. став
3. ЗЈН.
Образложење
Наручилац је дана 16.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 77/2020, број јавне набавке бр. 03/20.
Предмет јавне набавке: испорука електричне енергије.
Врста предмета јавне набавке: услуге.
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 09310000-електрична енергија.
Процењена вредност: 291.667,00 динара без ПДВ-а.
Поступак јавне набавке мале вредности за предметну јавну набавку предвиђен је
Планом јавних набавки за 2020. годину под тачком 1.2.3, а средства су предвиђена
у Финансијком плану Наручиоца за 2020. годину, Програмска активност 1201-0001
–Функционисање локалних установа културе, под тачком 182. Стални трошкови
421, аналитички конто 421211 у износу од 145.833,00 динара без ПДВ-а са
Пројекцијом финансијског плана за 2021. годину у износу од 145.834,00 динара без
ПДВ-а.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је, заједно са Конкурсном
документацијом, објављен сагласно ЗЈН на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 17.06.2020. године.
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До истека рока за подношење понуда, односно до дана обуставе поступка јавне
набавке није пристигла ниједна понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази пре истека рока за подношење понуда.
Разлог за обуставу поступка: не постоји ниједна законска обавеза за прелазак
Наручиоца на комерцијално снабдевање електричном енергијом.
Закључак Комисије: на основу горе наведеног разлога, а имајући у виду да прелазак
на комерцијално снабдевање знатно повећава трошкове за испоруку електричне
енергије као и да се услуге финансирају из буџетских средстава, Комисија је
предложила да се поступак јавне набавке обустави. Поступак јавне набавке неће
бити поновљен у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
С обзиром на то да до дана обуставе поступка јавне набавке није пристигла понуда
ниједног Понуђача, Наручилац је о трошковима припремања понуде одлучио као у
диспозитиву.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну
набавку и донело је Одлуку о обустави поступка, како је и назначено у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а
копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки
у складу са чланом 149. ЗЈН.
Одговорно лице
_________________________
директор
Милован Јездић

Одлуку о додели уговора:
-

објавити на Порталу јавних набавки;
интернет страници наручиоца;
за документацију.
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