
 
 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. НИШ 
БРОЈ:  
Прокупље,03.12.2013. године. 
 
 
 
 На  основу чл. 32. ст.1. тач. 14. Одлуке о оснивању привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О.  у Нишу и   чл.10. став 1. тач: 
5. Одлуке о образовању огранака Привредног друштва за дистрибуцију електричне 
енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу,  д о н о с и м 
 

О Д Л У К У 
О НАСТАВКУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - 
(ПК-ЈН бр. 6/13) 

  
 

 НАТАВЉА ДА ТЕЧЕ РОК за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, 
набавка добара -  ИМО ормани (измештени мерни орман) -   Кутије за кућишта за 
бројила  - 444241000 
 - рок за подношење понуда је закључно са 17.12.2013. године до 12,00 часова: 
 
 - датум јавног отварања понуда је  17.12.2013. године у 12,15 часова 
  
Дана 17.10.2013. године понуђачи Meter&Control д.о.о. Београд“ из Београда je 
поднеo захтев за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке, набавка 
добара: - ИМО ормани(измештенени мерни ормани) кутије за кућишта бројила, ПК-
ЈН 6/13.  
Сходно чл. 149 ст. 4. Закона о јавним набавкама наручилац Привредно друштво за 
дистрибуцију електричне енергије ''Југоисток'' д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Ниш 
је застао са роком за подношење понуда у поступку јавне набавке ПК-ЈН 6/13. 
Како поднет захтев за заштиту права,није садржао обавезне елементе из чл. 
151.ст.1. и  ст.2.,  то је наручилац донео закључак бр.6220/1 од 28.11.2013 којим је 
захтев за заштиту права одбачен као неуредан. 
Имаући у виду да је поднет захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки 
понуђача Meter&Control д.о.о. Београд, закључком наручиоца под бројем  58457/1 од 
30.10.2013. године, одбачен, стекли су се услови за наставак поступка предметне 
јавне набавке. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
 

                     Д И Р Е К Т О Р                                                 
         Иван Гашић, дипл.ек. 

 ДОСТАВИТИ:                                                    
- председнику Комисије за јавну набавку, 
- Служби за набавке и ускладиштења и 
- архиви 


