
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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