
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум 24.02.2017.године 
Број : 325 
А л е к с и н а ц 
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  

услуга-  
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА 

ПАРТИЈА 4 
“Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких теретних возила носивости до 

3500кг са уградњом потребних резервних делова”, Редни број   
11-550/2016 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА 
ВОЗНОГ ПАРКА, ПАРТИЈА  4 - “Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких 
теретних возила носивости до 3500кг са уградњом потребних резервних делова”. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке  за набавку УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА, ПАРТИЈА  4 - 
“Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких теретних возила носивости до 
3500кг са уградњом потребних резервних делова”  је обустављен након истека рока за подношење 
понуда. 
Процењена вредност набавке УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА, ПАРТИЈА  4 - 
“Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких теретних возила носивости до 
3500кг са уградњом потребних резервних делова”, је 85.000,00 динара без ПДВ-а. 
Разлог обуставе поступка за ПАРТИЈА  2 - “Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање 
лаких теретних возила носивости до 3500кг са уградњом потребних резервних делова” је 
неодазивање од стране потенцијалних понуђача, тј. нико од потенцијалних понуђача није доставио 
понуду. 
 
Поступак јавне набавке мале вредности за УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА, ПАРТИЈА 
ПАРТИЈА  4 - “Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких теретних возила 
носивости до 3500кг са уградњом потребних резервних делова”,  биће спроведен у најкраћем 
могућем року након коначности одлуке о обустави поступка.  
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се 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 


