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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности број 51/17, за набавку услугa 

централног грејања и одвожења отпада 
 

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 51/17, 
обустављен је поступак за набавку услуга централног грејања и одвожења отпада, 
и то за: Партију бр.1 -  Услуге централног грејања за град ПРИЈЕПОЉЕ; Партију 
бр.2: Услуге централног грејања за град ПАНЧЕВО; Партију бр.3: Услуге 
централног грејања за град СУБОТИЦА; Партију бр.4: Услуге централног грејања 
за град СРЕМСКА МИТРОВИЦА; Партију бр.5: Услуге централног грејања за град 
КРАГУЈЕВАЦ; Партију бр.9: Услуге одвожења отпада за град ЈАГОДИНА; Партију 
бр.10: Услуге одвожења отпада за град КИКИНДА; Партију бр.11: Услуге 
одвожења отпада за град КИКИНДА; Партију бр.12: Услуге одвожења отпада за 
град ПОЖАРЕВАЦ; Партију бр.15: Услуге одвожењa отпада за град ЗРЕЊАНИН; 
Партију бр.22: Услуге одвожења отпада за град КРАГУЈЕВАЦ; Партију бр.23: 
Услуге одвожења отпада за град КРАГУЈЕВАЦ; Партију бр.24: Услуге одвожења 
отпада за град КРАГУЈЕВАЦ. 
 
Предмет набавке су услуге централног грејања и одвожења отпада. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавки:  

- 09323000 -  централно грејање, 
- 90512000 - услуге превоза отпада. 

 
Процењена вредност наведених партија износи:3.029.545,00 динара без ПДВ-а. 
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Разлог за обуставу поступка је што у предметном поступку нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН, с обзиром да за наведене партије није 
пристигла ниједна понуда. 
 
За наведени поступак јавне набавке који је обустављен, поступак ће поново бити 
спроводен у текућој години. 
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