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БРОЈ ОДЛУКЕ: 02-37/13-2015-KП2/31-2 

Датум: 23.04.2018. 

ПИБ: 100016155 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-255 

 

На основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке од 23.04.2018. 

године, Директор, доноси:  

О Д Л У К У 

о VI ажурирању листе кандидата 

 

ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба број 5, које заступа Директор, Јасмина Бобић, као 

наручилац, у квалификационом поступку – добра – Регулатори и процесна опрема: бр. 

02-37/13-2015-KП2 за II партију - Процесна опрема,  ОРН: 38800000- Опрема за 

управљање индустријским процесима и опрема за даљинско    

управљање, ажурира листу кандидата утврђену Одлуком о признавању квалификације 

бр. 02-37/13-2015-KП2/7-2 од 26.05.2015. године, I Одлуком о ажурирању листе 

кандидата број 02-37/13-2015-KП2/17-2 од 27.11.2016. године, II Одлуком о ажурирању 

листе кандидата број 02-37/13-2015-KП2/19-2 од 26.04.2016. године, III Одлуком о 

ажурирању листе кандидата број 02-37/13-2015-KП2/22-2 од 25.10.2016. године, IV 

Одлуком о ажурирању листе кандидата број 02-37/13-2015-KП2/25-2 од 24.04.2017. 

године и V Одлуком о ажурирању листе кандидата број 02-37/13-2015-KП2/25-2 од 

23.10.2017. године и констатује да у периоду од 6 месеци од доношења наведене V Одлуке 

о ажурирању листе кандидата није пристигла ни једна пријава, а не постоји основ за 

примену члана 34. става 7. односно, нико од кандидата којима је призната квалификација се 

не искључује са листе квалификованих кандидата. 

На основу горе наведеног,  ажурирана је листа кандидата и то како следи:  

1. „Micom TM International“ DOO БЕОГРАД, Булевар Војводе Мишића 39а 

2. „Sipatec Industrial“ ДОО БЕОГРАД, Кронштатска 5 

3. „НС КОНЦЕПТ“ ДОО НОВИ САД, Суботичка 21 

4. „ACONS“ Д.О.О., Нови сад, Бановић Страхиње 4 

5. „WIG“ ДОО БЕОГРАД, Милутина Миланковића 34, Нови Београд 

6. „INDAS“, Нови Сад, Хероја Пинкија 95 

7. „Tehnomering“ ДОО, Семјуела Бекета 30, БЕОГРАД 

8. „Мерис“ ДОО, ул. Народних хероја 42/2, Београд,  

 

Квалификациони поступак истиче 25.05.2018. године. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/TEHNOMERING/data%3D!4m2!3m1!1s0x475a7a077c68eeed:0xcbc6d9d0359da622?gl%3DRS%26hl%3Dsr
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О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 26.05.2015.  године донео Одлуку признавању квалификације бр. 02-

37/13-2015-KП2/7-2,  I Одлуку о ажурирању листе кандидата бр. 02-37/13-2015-KП2/17-2 

од 27.11.2015. године, II Одлуку о ажурирању листе кандидата број 02-37/13-2015-

KП2/19-2 од  26.04.2016. године, III Одлуку о ажурирању листе кандидата број 02-37/13-

2015-KП2/19-2 од  25.10.2016. године, IV Одлуку о ажурирању листе кандидата број 02-

37/13-2015-KП2/25-2 од  24.04.2017. године и V Одлуком о ажурирању листе кандидата 

број 02-37/13-2015-KП2/25-2 од 23.10.2017. године, за јавну набавку добара – Регулатори 

и процесна опрема број. 02-37/13-2015-KП2, II Партија - Процесна опрема.  

У међувремену, на адресу наручиоца није поднета ни једна пријава. 

 

На основу наведеног Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени и сачинила 

извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени пријава бр. 02-37/13-2015-KП2/30-2 од 23.10.2017. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

С обзиром да у периоду од 6 месеци од доношења наведене V Одлукe о ажурирању листе 

кандидата број 02-37/13-2015-KП2/25-2 од 23.10.2017. године,  није пристигла ни једна 

пријава а не постоји основ за примену члана 34. става 7. односно нико од кандидата којима 

је призната квалификација се не искључује са листе. 

 

На основу наведеног Комисија предлаже директору да у складу са ставом 5. наведеног 

члана донесе V Одлуку о ажурирању листе кандидата којом ће се потврдити листа 

утврђена претходном Одлуком. 

Квалификациони поступак истиче 25.05.2018. године. 

Директор је прихватила оцену Комисије за јавне набавке о испуњености претходно 

одређених услова за квалификацију и на основу члана 34. став 5. Закона о јавним набавкама 

донео Одлуку о ажурирању листе кандидата као у изреци ове Одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

 

 

          Директор 

                  ___________________ 

     Јасмина Бобић 

Доставити: 

објавити на Порталу јавних набавки  

и интернет страници у року од 3 дана  

од дана доношења 

 


