
Рвачки савез Србије 

Бр. 44/7-17 

4. 5. 2017. године 

Б е о г р а д 
         

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 4/15 и 68/15), 

председник , доноси  

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

 ОБУСТАВА СЕ  поступка јавне набавке  услуга хотела, ЈН МВ 11/2017 из разлога 

што нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Поступак јавне набавке  ЈН МВ 11/2017 - за набавку хотелских услуга-, започет  је 

Одлуком о покретању поступка наручиоца број 44/1-17  од 10. 4. 2017. године. 

 Позив за подношење понуда објављен је на Порталу наручиоца и Управе за јавне 

набававке дана 24. 4. 2017. године. 

 Процењена вредност јавне набавке је била 1.350.000,00 динара без пдв. 

Рок за достављање понуда био је: 3. 5. 2017. године, до 12:00 сати. 

Поступак отварања понуда вођен је дана 3. 5. 2017. године, са почетком у 12,15 

сати на адреси наручиоца. 

Пристигла је једна  понуда:  „Ресторан Тара“, доо, Зрењанински пут 151/Б, Борча 

 

Комисија је констатовала да је пристигла понуда благовремена. 

Комисија је утврдила да је понуда неодговарајућа и неприхватљива јер понуђач 

није достави доказ у успењености услова у погледу категорије хотела. 

Конкурсном документацијом и јавним позивом захтевано је да хотел мора 

имати категорију 3 звездице, а као доказ је тражен важећи акт надлежног 

министарства којим се утврђује захтевана категорија. Како приспела понуда 

није садржала тражени доказ, то Комисија предлаже да се иста одбије као 

неодговарајућа и неприхватљива и да се поступак, сходно члану 109. Закона о 

јавним набавкама обустави јер нису испуњени услови за доделу уговора. 

  Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије и донело одлуку о 

обустави поступка. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке  може се 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на порталу ујн. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                            Жељко Трајковић 

 


