
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА“ 

Трг Републике 16, Суботица 

Број: II-404-1-3/2020-4 

Дана: 06.04.2020. године 

С у б о т и ц а 

 

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/15) и члана 21. став 1. тачка 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање 

путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица (Службени лист Града Суботице 

18/2017-пречишћен текст) директор доноси 

 

О Д Л У К У  

о обустави јавне набавке  

 

 ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке услуга „Одржавање  санираних земљаних 

путева“ 
 број јавне набавке II-404-1-3/2020 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 28.02.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке  услуга 

„Одржавање  санираних земљаних путева“ број јавне набавке II-404-1-3/2020. 

 Наручилац је дана 28.02.2020. године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну 

доументацију на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 Одлуком Владе Републике Србије дана 15.03.2020. године проглашено је ванредно 

стање у Републици Србији из ког разлога Наручулац није у могућности да настави започети 

поступак јавне набавке. 

 Обустављена јавна набавка ће бити покренута након престанка ванредног стања у 

Републици Србији. 

 

1.) Предметни поступак је обустављен у фази:  

пре истека рока за подношење понуда      X 

после истека рока за подношење понуда,  

а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде 
 

после доношења одлуке о додели уговора  

 

       2.) Разлог за обуставу поступка: 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  

у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или 

неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде. 
 

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча. 
X 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке заинтересовано лице може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 

року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 

 

Доставити: 
- Служба за финансије и рачуноводство- 1 примерак 

Директор, 

Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађ.  


