
Наручилац
Град Шабац
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

Адреса Господар Јевремова бр. 6

Место Шабац

Број одлуке 404-6-36-7/20-03

Датум 14.07.2020.

На  основу  члана  109.  Закона  о  јавним набавкама  (''Сл. гласник  РС''  бр.  68/15), 
начелник градске управе града Шапца доноси: 

О Д Л У К У 
о обустави поступка јавне набавке

            ОБУСТАВЉА  се  поступак  јавне  набавке  механичких  поправки  и 
одржавања возила  -  Механичке поправке и одржавање возила VW Пасат  и  VW 
Поло, (Назив и ознака из општег речника набавке: 350110000 - Услуге поправки и 
одржавања моторних возила и припадајуће опреме ), редни број ЈН је 30/20.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац  је  дана  30.06.2020.  године  донео  одлуку  о  покретању  јавне 
набавке  механичких  поправки  и  одржавања  возила  -  Механичке  поправке  и 
одржавање возила VW Пасат и VW Поло, број 404-6-36/20-03.

За  наведену  јавну  набавку  наручилац  је  објавио  позив  за  прикупљање 
понуда  и  конкурсну  документацију  на  Порталу  јавних  набавки на  интернет 
страници града Шапца, дана 30.06.2020. године.

Комисија за јавну набавку је у оквиру извештаја о стручној оцени понуда, 
број  404-6-36-6/20-03,  од  14.07.2020.  године  констатовала  да  је  примљена  једна 
неприхватљива  понуда. 

Комисија за јавну набавку је истим извештајем  предложила наручиоцу  да 
поступак јавне набавке обустави.



С обзиром на наведено одговорно лице наручиоца је донело одлуку као у 
диспозитиву.

Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за подношење 
понуда.

Поступак  јавне  набавке  за  механичке  поправке  и  одржавање  возила  VW 
Пасат и VW Поло поново ће се спроводити у току текуће буџетске године.

Ова одлука се  у року од три дана од дана њеног доношења  објављује на 
Порталу јавних набавки као и на интернет страници наручиоца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се преко  
наручиоца поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки 
у року од 5 дана од дана објаве одлуке
на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ

УПРАВЕ

       
           Милан Васић


