
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

  Година: 2016; Квартал: 1

Београд (Нови Београд)

Београд-Нови Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 17117106

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар уметности 2А

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100283824

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7112

11070

Успешно спроведени 33 2

Обустављени 3 1

Поништени у целини 0 0

Табела 2

36 3УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

84 отворени поступак радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

Реализација пројекта система 

за даљинско осматрање бране 

у складу са урађеним 

пројектом - брана "Бован"

14426 услед објективних и 

доказивих разлога поступак 

није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 

наручиоца за набавком

недостатак финансијских 

средстава - веза Уредба о 

изменама и допуни Уредбе о 

утврђивању Програма 

управаљања водама у 2015. 

години ("Сл.гласник РС" број 

109/2015)

199 отворени поступак добра техничка опрема за обављање 

делатности (уређаји, машине, апарати, 

механизација и сл.)

Опрема за одржавање 

заштитне пливајуће завесе-

уређај за прање завесе под 

притиском топлом водом: 

Партија 2:.Акумулатор, 

челична сајла, ланци за 

спајање сидрених блокова, 

карабињери, стеге за сајлу и 

заштитна цирада за катамаран

170 услед објективних и 

доказивих разлога поступак 

није могао да се оконча, 

односно престала је потреба 

наручиоца за набавком

Није дошло до измене 

економске класификације у 

Програму управљања водама 

за 2015. годину, на позицији 

Спровођење мера при 

хаваријским загађењима, у 

оквиру  које је наручилац 

планирао да набави предметна

 добра

199 отворени поступак добра техничка опрема за обављање 

делатности (уређаји, машине, апарати, 

механизација и сл.)

Опрема за одржавање 

заштитне пливајуће завесе-

уређај за прање завесе под 

300 услед објективних и 

доказивих разлога поступак 

није могао да се оконча, 

Није дошло до измене 

економске класификације у 

Програму управљања водама 



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић

притиском топлом водом: 

Партија 1: Уређај за прање 

завесе под притиском топлом 

водом

односно престала је потреба 

наручиоца за набавком

за 2015. годину, на позицији 

Спровођење мера при 

хаваријским загађењима, у 

оквиру  које је наручилац 

планирао да набави предметна

 добра

268 поступак јавне набавке 

мале вредности

услуге услуге одржавања и поправке Испорука и замена прозора: 

Партија 1: Набавка прозора за 

потребе ВПЦ "Сава-Дунав" РЈ

 Неготин

560 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

понуђена је цена изнад 

процењене вредности

15456УКУПНО


