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На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЗА НАБАВКУ добара-  

ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног 
сервисера 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности   за набавку добара ПАРТИЈА 4 - 
Резервни делови за сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног сервисера. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке  за набавку добара Резервни делови за сервисирање 
инструмената код овлашћеног сервисера, ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за 
сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног сервисера је обустављен након 
истека рока за подношење понуда. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара 31512000,31711140,33141641 
Предмет јавне набавке обликован по партијама 
ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног 
сервисера 
Процењена вредност јавне набавке Резервни делови за сервисирање инструмената код 
овлашћеног сервисера и то : 
ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног 
сервисера је 80.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ 
ИНСТРУМЕНАТА КОД ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за 
сервисирање инструмената LABOMED код овлашћеног сервисера  није било 
заинтересованих понуђача нити достављених понуда те је Комисија у складу са тим 
предложила директору Предузећа да донесе одлуку о обустави поступка сходно члану 109 
Закона о јавним набавкама. 
Директор предузећа прихватио је предлог Комисије и донео одлуку о обустави поступка. 
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
  
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


