
 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ  1 

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ" У БОРУ 

ПИБ: 106370178 

ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР ББ 

19210 БОР 

Република Србија 

Датум: 22.11.2022 

Број: 4071/2022 

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

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 

Наручилац: УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ" У БОРУ 

Референтни број: 0002 

Назив набавке: Енергетске услуге - услуге за електричну енергију 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0039367 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 09310000 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 11.750.000,00 Валута: RSD 

Правниоснов за обуставу: Члан 147. став 1. тач. 1) - постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

  

Подаци о поступку 

Назив поступка Енергетске услуге - услуге за електричну енергију 

Реф. број 0002 

Врста поступка Отворени поступак 

Број и датум одлуке о спровођењу 3878/2022, 18.10.2022 

Процењена вредност 11.750.000,00 

Техника  

ЦПВ 09310000-Електрична енергија 

Кратак опис набавке електрична енергија 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 

партије 
 

Број огласа 2022/С Ф02-0039367 

Врста огласа Јавни позив 

Објављено 20.10.2022 

Рок за подношење 24.11.2022 10:00:00 
 

 

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Енергетске услуге - услуге за електричну енергију 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

 

  



 

 

        Наручилац је у 2022. години спровео отворени поступак јавне набавке за наведена добра о чему су Наручилац и Понуђеч 

закључили уговор о продаји електричне енергије дана 27.06.2022. године којим је предвиђена оквирна испорука количине 

електричне енергије. Анализом досадашње реализације закњученог уговора утврђено је да је стварно испоручена количина 

електричне енергије мања од окворно предвиђене количине електричне енергије која је била предмет претходне јавне набавке.  

 У току трајања уговора уговорене стране су потписале Анекс број 1 уговора дана 07.07.2022 године при чему је дошло до 

смањења цене електричне енергије а  дана  16.09.2022. године цена електричне енергије је повећана при чему је потписан Анекс 

број 2 уговора о продаји електричне енергије.  

 Имајући у виду наведене чињенице утврђује се да је престала потреба за предметну јавну набавку Добра – Енергетске 

услуге – услуге за електричну енергију. 

 

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) 


