
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         На основу члана 109.  ст. 4. Закона о јавним  о набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Београд, Немањина 9 

Објављује 

 

                                                        ОБАВЕШТЕЊЕ 

                о обустави поступка ЈН мале вредности услуга бр. 2/2019 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

    Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

    Адреса: Немањина 9,  11000 Београд 

    Интернет страница наручиоца: www.vk.sud.rs 

 

2. Врста наручиоца: правосуђе 

 

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

 

4. Предмет јавне набавке: ЈН бр 2/2019 - поправка и одржавање ватрогасне 

опреме у згради судова у Немањиној бр. 9 у Београду, ОРН 50413200-5 

 

5. Процењена вредност јавне набавке: 750.000,00 динара без ПДВ-а  

 

Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије, и то: 

 

Партија 1 - Периодична контрола и сервисирање ПП апарата, хидрантске мреже и 

сплинкер инсталације – процењена вредност 200.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија  2 - Периодични преглед, контрола и сервисирање стабилног система за 

аутоматско откривање, дојаву и активирање гашења пожара SEKURITON- 

процењена вредност 450.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Партија  3 - Периодични преглед, контрола и сервисирање стабилног система за 

аутоматско откривање, дојаву и активирање гашења пожара IG-55 -процењена 

вредност 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 

  

Република Србија 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

               Датум: 06.05.2019. године 

Б е о г р а д 

 

 

http://www.vk.sud.rs/


 

 

 

6. Број примљених понуда:  

 

Партија 1 - Периодична контрола и сервисирање ПП апарата, хидрантске 

мреже и сплинкер инсталације – процењена вредност 200.000,00 динара 

без ПДВ-а.  

Није примљена ниједна понуда. 

 

Партија  2 - Периодични преглед, контрола и сервисирање стабилног 

система за аутоматско откривање, дојаву и активирање гашења пожара 

SEKURITON- процењена вредност 450.000,00 динара без ПДВ-а. 

Није примљена ниједна понуда. 

 

Партија  3 - Периодични преглед, контрола и сервисирање стабилног 

система за аутоматско откривање, дојаву и активирање гашења пожара 

             IG-55 -процењена вредност 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

Није примљена ниједна понуда. 

 

7. Разлог за обуставу поступка: до истека рока за достављање понуда, односно 

до 22.04.2019. године до 13,00 часова, на адресу Врховног касационог суда није 

пристигла ниједна понуда, ни за једну партију.  

Поступак се обуставља за све три партије. 

 

8. Када ће поступак бити поново спроведен: набавка услуга мале вредности - 

поправкa и одржавањe ватрогасне опреме биће спроведена у другом тромесечју 

2019. године. 

 

 

 

 

Комисија 


