
  
 

 

 
Број: 655/04/ЈН 

Датум: 21.08.2015. 

 

На основу чл. 109. став 2 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/2012) и 

предлога Комисија за  јавну набавку, овлашћено лице Наручиоца доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

о обустави поступка јавне набавке у  поступку јавне набавке мале вредности 

Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и 

регистрацијом  

                                                                      ЈН -  35/15/ЈНМВ 

 

 

            ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке  у  поступку јавне набавке мале 

вредности  број 35/15/ЈНМВ - Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање возила са 

техничким прегледом и регистрацијом  

  

 

             из објективних и доказивих разлога, који онемогућавају да се започети поступак 

оконча. 

             

             1) Назив и ознака из општег речника набавки 665141100- Услуге осигурања 

моторних возила  

 

             2)  Предмет јавне набавке: ЈН – Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање 

возила са техничким прегледом и регистрацијом  

  

   

            3)  Редни број јавне набавке :    35/15/ЈНМВ 

 

             4) Процењена вредност јавне набавке  :   700.000,00 динара   

                        Планирана вредност набавке је у плану 

                        набавки и финансијском плану за 2015. 

                        годину на економској класификацији: 

 

   4215– осигурање возила 

   4821 – остали порези – регистрација возила 

 



  
 

 

 

             
                  

 

                Комисија  за јавне набавке је након објављивања позива за достављање понуда  

констатовала да је предвиђени предмет набавке : Осигурање од аутоодговорности и каско 

осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом,  у супротности са Законом о 

јавним набавкама , јер су у питању различите услуге. 

   и предложила је Наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке 

из  објективних и доказивих разлога, који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

                  Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен у септембру месецу 2015. године. 

 

       5) Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

обустави поступка, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка 

јавне набавке у  поступку јавне набавке мале вредности број 35/15/ЈНМВ – Осигурање од 

аутоодговорности и каско осигурање возила са техничким прегледом и регистрацијом  

                         

                  Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен у септембру месецу 2015. године. 

 

 

 

                                               

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против оове одлуке понуђач може наручиоцу  

Поднети захтев за заштиту права из члана 149. 

Закона о јавним набавкама у року од 5 дана 

Од дана пријема исте. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                  Овлашћено лице 

                                                                                                        Петар Балажевић, мастер правник 

                                                                                                              директор установе 


