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Број: 02-37/99-2019-ЈП1/11                                                                          

Датум: 05.03.2019. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-240 

 www.vodokanal.co.rs 

e.mail: dir@vodokanal.co.rs 

 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Директор Јасмина Бобић доноси:   

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка у отвореном поступку  

 

Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку:  Pадови – Изнајмљивање 

људских ресурса - Земљани радови – ОРН: 79620000 - Услуге обезбеђења особља 

укључујући за рад на одређено време. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 10.01.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка број. : 
02-37/99-2019-ЈП1/1, за јавну набавку Pадови – Изнајмљивање људских ресурса - Земљани 

радови – ОРН: 79620000 - Услуге обезбеђења особља укључујући за рад на одређено време. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 10.01.2019. године, објавио Позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки Службеном гласнику и на интернет 

страници наручиоца. 

Предметни поступак је обустављен у фази: након правоснажности Одлуке о додели Уговора 

а пре потписивања Уговора. 

 

После правоснажности Одлуке о додели Уговора, а пре потписивања Уговора, комисија је 

дана 05.03.2019. године запримила Изјаву о одустајању од Уговора од стране Понуђача 

Заједничка понуда: Привредно друштво за обезбеђење људских ресурса „ЛИДЕР–

КАДРОВСКЕ УСЛУГЕ“ Д.О.О. Стапарски пут 48, 25000 Сомбор и „АNAKONDA 

SECURITY“ Д.О.О., Илије Бирчанина 2, 25000 Сомбор. 

 

На основу њихове Изјаве, комисија предлаже Директору да донесе Одлуку о обустави 

поступка, а на основу Члана 109. Став 1. Закона, јер нису испуњени услови за доделу 

Уговора.  

 

С обзиром да наведени понуђачи у конкурсној документацији и понуди нису исказали 

нити захтевали накнаду трошкова припремања понуда из Члана 88. Став 3. Закона, 

Комисија предлаже Директору, да у складу са Чланом 109. Став 5. Закона, констатује 

наведену чињеницу.   

Комисија предлаже директору да се у складу са Законом, поступак набавке понови након 

правоснажности Одлуке о обустави поступка. 
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Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о обустави поступка 

као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте. 

                                                                                                                             Директор, 

 ___________________ 

                                                                                                    Јасмина Бобић 


