
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

за III партију - Водоводна и канализациона мрежа 

 

 
Назив наручиоца: Градска управа Града Ниша 

 

Адреса наручиоца: Ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Врста предмета: Радови 

 

Предмет јавне набавке: Извођење радова на комуналном опремању локације у насељу  

Стеван Синђелић (станови за војску),  обликованe у четири партије: 

I партија - Саобраћајница  

II партија - Топловод 

III партија - Водоводна и канализациона мрежа  

IV партија - Осветљење саобраћајница  (ЈН.БР: 404-2/60Р-2019-28) 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45332200-5 Радови на инсталацији водоводних цеви 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке је  29.336.096,00 динара без ПДВ-а, што за  III 

партију - - Водоводна и канализациона мрежа процењена вредност износи 

13.436.096,00динара 

 

Број понуда: 3 понудe 

1. Понуђач Д.О.О. за производњу, услуге и промет „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА“ Блаце, 

Ул. Краља Петра I  број 153, Блаце, МБ: 07585055, ПИБ: 100370034, наступа са 

подизвођачем Г.Р. „Гео-Зим“, Ул. Војводе Мишића бр.11, Брус, МБ: 55659885, ПИБ: 

102682495. Понуђач је са подизвођачем поднео понуду број 7390/1 од 30.12.2019.године 

 

2. Понуђач „MDS INŽENJERING“ д.о.о. Ниш, Ниш, Ул. Црвених јавора бр.40, 

МБ:06555730, ПИБ:101858243 

Подизвођач: „ГРИНИЧ“ д.о.о. Ниш,  Ниш, Ул. Бубањски хероји бр.19/7, МБ:17031384, 

ПИБ:100775596. Понуђач је са подизвођачем поднео понуду број 01/20 од 

08.01.2020.године 

 

3. Група понуђача:  

 Носилац посла: Трговинско производно предузеће „Пословност“ д.о.о. Ниш, Ниш, Ул. 

Генерала Транијеа 1а, МБ: 06074871, ПИБ: 101533005   

Члан рупе:„Гео Систем Плус“ д.о.о. Ниш, Ниш, Ул. Цара Душана бр.81, МБ: 20198893, 

ПИБ: 104619713   

 

 



Одлуком Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша, број 4391-1/2019-31 од 

20.11.2019. године, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама, покренут је 

отворени поступак јавне набавке радова – извођење радова на комуналном опремању 

локације у насељу Стеван Синђелић (станови за војску), обликоване у четири партије, са 

укупно процењеном вредношћу јавне набавке од 29.336.096,00 динара без урачунатог 

пореза на додату вредност. 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања, дана 15.03.2020. године проглашено је 

ванредно стање на територији Републике Србије и донето низ других мера од стране Владе 

Републике Србије у погледу временског и територијалног ограничавања кретања на 

територији Републике Србије, те је неспорно да су наступили објективни разлози који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка, а који онемогућавају да се започети 

поступак оконча. У складу са наведеним и Градоначелник Града Ниша донео је Одлуку 

број 1023/2020-01 од 20.03.2020. године, којом обуставља све започете посупке јавних 

набавки. 

 Како наручилац у време покретања предметног поступка јавне набавке није могао 

предвидети настанак и ширење вируса COVID-19 (коронавируса), те увођење ванредног 

стања на територији Републике Србије, са свим правним и економским последицама које 

ванредно стање производи, а како је чланом 109, став 2 Закона о јавним набавкама 

прописано да наручилац може да обустави поступак јавне набавке, између осталих и из 

објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

 

Када ће поступaк бити поново спроведеи:  

Уколико буду обезбеђена финансијска средства и испуњени остали законски услови. 

 


