
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 
Број: Д-12/2017-7 
Датум: 09.11.2017. 
ЛОЗНИЦА 
 
 На основу чл. 109. став 1. закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', 
бр. 124/2012., 14/2015., 68/2015.), директор ЈП ''Водовод и канализација'' 
Лозница, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о обустави јавне набавке у отвореном поступку 

 
 

Обуставља се поступак ЈНВВ бр. 12/2017, набавка добра-Набавка 
резервних делова са сервисирањем, одржавањем и поправком возила (по 
партијама)  
П1-Lada         П2-Yugo         П3-Mahindra        П5-JCB            П6-Iveco        
П7-Mercedes i nadogradnja       П9-Wolksvagen         П10-Гуме          П13-Toyota        
 
и то за партије  3,9,13.  
 

Поступак се обуставља јер нису испуњени услови из члана 107. ЗЈН, па 
се понуде одбијају као неприхватљиве. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници предузећа и извршено је достављање за објаву на Порталу 
службених гласила Република Србије и база прописа дана 28.09.2017. године. 

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца 
у року од 3 дана од дана доношења. 

Обавештење о обустави поступка објављује се у року од 5 дана од дана 
коначности ове Одлуке. 

Наручилац нема обавезу да понуђачима надокнади трошкове припреме 
понуде. 

 
Образложење 

 
Наручилац је дана 26.09.2017. године донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. Д-12/2017-1 за ЈНВВ бр. 
12/2017-добро- Набавка резервних делова са сервисирањем, одржавањем и 
поправком возила (по партијама). 

Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени су на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручоца дана 
28.09.2017. године.  
 
 Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за 
подношење понуда, а пре доношења Одлуке о додели уговора. 
 
Разлог за обуставу поступка:  
Партија 3: 
До истека рока за подношење понуда наручиоцу није пристигла ниједна понуда. 
Партија 9: 
Понуђачи „Тргоауто“доо из Шапца и ‘'АБЦ Тест'' из Ваљева доставили су 
неодговарајуће понуде јер понуђена цена прелази износ процењене вредности 
ЈН према Плану ЈН предузећа за 2017. годину и као такве су неприхватљива те 
се одбијају у сладу са чл. 107 ЗЈН. 
 
Партија 13: 
Понуђачи „Тргоауто“доо из Шапца „Тago Car“доо из Новог Сада доставили су 
неодговарајуће понуде јер понуђена цена прелази износ процењене вредности 
ЈН према Плану ЈН предузећа за 2017. годину и као такве су неприхватљива те 
се одбијају у сладу са чл. 107 ЗЈН.  
Из напред наведених разлога за Партије 9 и 13 се поступак обуставља у складу 
са чл. 107.ЗЈН. 



 
Предмет ЈН: добро- Набавка резервних делова са сервисирањем, одржавањем 
и поправком возила (по партијама) 
Ознака из ОРН: 34300000      34350000     50110000 
Позиција у плану набавки: р.бр. 1.1.12 
Позиција у финансијском плану: конто  102/514/532 
Редни бр. ЈН: 12/2017 
Процењена вредност ЈН (без ПДВ-а): 11.900.000,00 
П1-500.000,00       П2-200.000,00       П3-1.500.000,00       П5-3.000.000,00  
П6-1.500.000,00      П7-3.000.000,00    П9-1.500.000,00    П10-500.000,00   
П13-200.000,00 
Предлог Комисије за ЈН:  
Из свега напред наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да неприхватљиве 
понуде  по наведеним партијама одбије и да поступак обустави у складу са чл. 
109. ЗЈН. 
Комисија предлаже да се набавка по партијама које се обустављају реализује у 
новом поступку јавне набавке велике вредности када се за то стекну законски 
услови. 
 
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за ЈН у целости за 
обуставу поступка те на основу свог законског овлашћења донело Одлуку као у 
изреци. 
Обавештење о овој одлуци ће бити објављено у складу са чл. 109. став 4. ЗЈН. 
Предметни поступак ЈН се обуставља из разлога који нису на страни 
Наручиоца, па исти нема обавезу да понуђачима надокнади трошкове 
припреме понуде у складу са чл. 88. став 3. ЗЈН.  
Ова Одлука ће бити објављена на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца 
у року од 3 дана од дана доношења, сагласно чл.109. став 3. Закона о јавним 
набавкама.  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
      Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од  10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки.                                                                                                                                                      
 

 
 
                                                                             

ЈП ''Водовод и канализација'' 

             в.д. директора 
 

                                                                                        /Милан Раднић, дипл.ел.инж./                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


