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На основу члана 109. Став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015)   Начелник општинске управе општине Апатин, доноси: 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВА)- РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ    

РЕДНИ БРОЈ 22/2017 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности (радова), редни број 22/2017 - 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ    

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке је обустављен пре истека рока за подношење понуда. Разлог обуставе 

поступка је измена врсте и спецификације, количина и опис предмета јавне набавке.   

Планирана јавна набавка реконструкције дечијег игралишта требало је да се реализије у року од 

15 дана од дана увођења извођача у посао, како би дечије игралиште било у функцији за време 

летње сезоне. С обзиром да је Наручилац  након објаве Позива за подношење понуда сазнао да  

реквизити који  су планирани, наручују из иностранства и да је период чекања и до 60 дана, 

Наручилац је одустао од ових реквизита,  јер би исти били уграђени на крају сезоне. Како 

измена конкурсе документације не може да се уради у току периода за подношење понуда,  с 

обзиром да је неопходно да се изради нови елаборат и предвиде нови реквизити, мобилијари и 

нови радови Наручилац се одлучио на обуставу поступка, а након израде новог Елабората 

поновиће поступак. 

Поступак се обуставља  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,  

 Како код понуђача не постоје трошкови израде узорка или модела нити трошкови 

прибављања средства обезбеђења наручилац неће понуђачима надокнадити трошкове 

припремања понуда. 

 



 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 понуђач може 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. 

 

 

Начелник општинскe управе 

                                                                                                                       општине Апатин  

                                                                 _________________________ 

                                                              дипл.правник Недељко Вученовић 


