
Привредно друштво за пружање услуга “ПРО ТЕНТ” доо Обреновац 

Круг Термоелектране “Никола Тесла” - Б 

Ушће, 11500 Обреновац 

 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015), ПД „ПРО ТЕНТ“д.о.о доноси:  

 
 

О Д Л У К У  

о обустави јавне набавке мале вредности 

JAВНА НАБАВКА бр. 02/17-Услуге сервисирања и одржавања возила 

 

 

            ОБУСТАВЉА се јавна набавка мале вредности број 02/17-Услуге сервисирања 

и одржавања возила за партије: 
Партија 1:Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Shervolet Kalos-

процењена вредност:100.000,00 динара. 

Партија 2: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Škoda Oktavia 

Ambient-процењена вредност:150.000,00 динара. 

Партија 3: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке HYUNDAI-

процењена вредност:150.000,00 динара. 

Партија 4: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Citroen-процењена 

вредност: 150.000,00 динара. 

Партија 5: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила Zastava 10-процењена 

вредност: 400.000,00 динара. 

Партија 6: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Vaz-Lada- 

процењена вредност:150.000,00. 

Партија 7: Услуге сервисирања и одржавања теретног возила марке Zastava New Turbo 

Rival- процењена вредност:300.000,00 динара. 

Партија 8:Услуга сервисирања и одржавања путничког и теретног возила марке Zastava 

101 Skala 55, Skala 1.1. Poli LC- процењена вредност:150.000,00 динара. 

Партија 10: Услуге сервисирања и одржавања тереног возила марке Dacia-Dokker 

Ambience-процењена вредност: 75.000,00 динара. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 03.02.2017. године објавио јавни позив за 

подношење понуда на интернет страни наручиоца www.protent.rs и на Порталу јавних 

набавки. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда , Комисија за јавне набавке је констатовала 

следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protent.rs/


Предметни поступак  је обустављен у фази:  

 

 

пре истека рока за подношење понуда      

 

 

 

после истека рока за подношење понуда,  

 

а пре доношења одлуке о додели уговора     X   

 

после доношења одлуке о додели уговора 

 

 

 

 

Разлог за обуставу поступка: 

 

 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда 

       

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве 

понуде 

 

  

 

     

објективни и доказиви разлози, који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због 

чега се неће понављати у току исте буџетске године 

    х 
понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбија да 

закључи уговор  

 

 

Образложење: 

Наручилац обуставља јавну набавку мале вредности број 02/17-Услуге сервисирања и 

одржавања возила за партије: 
Партија 1:Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Shervolet Kalos 

Партија 2: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Škoda Oktavia Ambient. 

Партија 3: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке HYUNDAI  

Партија 4: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Citroen  

Партија 5: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила Zastava 10 

Партија 6: Услуге сервисирања и одржавања путничког возила марке Vaz-Lada  

Партија 7: Услуге сервисирања и одржавања теретног возила марке Zastava New Turbo Rival 

Партија 8:Услуга сервисирања и одржавања путничког и теретног возила марке Zastava 101 

Skala 55, Skala 1.1. Poli LC 

Партија 10: Услуге сервисирања и одржавања тереног возила марке Dacia-Dokker Ambience 

 

Након стручне оцене понуда Наручилац је констатовао да је престала потреба за 

предметном јавном набавком , у обиму и на начин како је то дефинисано конкурсном 

документацијом , услед организационих и структурних промена код наручиоца , те је 

сходно наведеном  донета одлука о обустави поступка јавне набавке , због чега се иста 

неће понављати у току буџетске године. 

 

 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

У складу са чланом 149. став 6 Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може 

се поднети у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

 Одговорно лице Наручиоца 

 

 

 


