
 

 

Република Србија  
Општина Мали Иђош 
Председник општине 
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30 
Бр.: 404-11-22/2016-01 
Дана: 22. 11. 2016. године 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласникРС'' бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015), Председник општине Мали Иђош доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга - превоз ученика 
основних и средњих школа и студената са територије општине Мали Иђош у 
линијском или ванлинијском јавном превозу за школску 2016/17 годину, 
обликована по партијама, број ЈН 404-11/2016-01. 
 
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 
року од три дана од дана доношења. 
 
3. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од дана 
коначности ове одлуке. 
 

Образложење 
 
Наручилац је дана 22.07.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка, 
бр. 404-11/2016-01, за јавну набавку услуга - превоз ученика основних и средњих 
школа и студената са територије општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском 
јавном превозу за школску 2016/17 годину, обликована по партијама.  
Назив и ознака из општег речника набавки:  60130000 - Услуге друмског путничког 
превоза за посебне намене. 
Дана 22.07.2016.год, Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, Порталу службених гласила РС и својој интернет страници 
www.maliidos.com. 
 
Поступак јавне набавке је обустављен након доношења Решења од стране 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (решење бр. 4-00-
1203/2016 од 10.11.2016.год). Захтев за заштиту права је поднет у фази пре истека рока 
за отварања понуда. 
 
Разлог за обуставу поступка: поступак се обуставља из објективних и доказивих 
разлога које наручилац није могао предвидети у време покретања поступка а који  
онемогућавају да се започети поступак оконча, и услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном набавком. 
 
Образложење донете одлуке: дана 16.08.2016 год. Наручилац, општина Мали Иђош, 
је примио Захтев за заштиту права понуђача  по предметној набавци, упућен од стране 



 

 

адвокатске канцеларије Бајић & Поповић из Новог Сада (адвокат Растко Поповић, 
Радован Ракић и Миодраг Јанковић), који су на основу пуномоћја, поднели захтев у 
име Подносиоца ФАРЛАНГ ТЦ д.о.о  из Новог Сада, ул. Омладинског покрета бр.2ц. 
Пошто је Комисија за јавну набавку у предметном поступку сматрала да је Захтев за 
заштиту права подносиоца  ФАРЛАНГ ТЦ ДОО из Новог Сада неоснован,  предмет са 
комплетном документацијом и одговором на захтев за заштиту права, дана 
22.08.2016.године упућује Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, ради одлучивања о поднетом захтеву, у складу са чланом 153.став 1.тачка 2. 
ЗЈН-а. 
На седници одржаној дана 16.08.2016.године, Општинско веће општине Мали Иђош 
доноси Правилник о изменама и допунама Правилника о партиципирању општине 
Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих 
школа („ Службени лист општине Мали Иђош“ бр.24/2016). 
На основу напред наведеног Правилника, Оделење за управу, заједничке послове, 
друштвене делатности и скупштинске послове, општинске управе Мали Иђош, у току 
септембра месеца 2016.год., издаје решења о признавању права на партиципацију 
путних трошкова ученика, на основу којих се средства (у износу који им је признат) за 
ове намене уплаћују на жиро рачуне родитеља ученика. 
Из разлога што до дана 17.11.2016.године није добио Одлуку Републичке комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву за заштиту права, 
Наручилац није могао обуставити поступак( члан 150. ЗЈН) одмах по сазнању напред 
наведених околности због којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком. 
По добијању Одлуке Републичке комисија за заштиту права у поступцима јавних 
набавки о поднетом захтеву за заштиту права; сходно члану 109.став 2. ЗЈН, Наручилац 
је обуставио поступак предметне набавке. 
Наручилац ће надокнадити трошкове поступка заштите права подносиоцу захтева 
ФАРЛАНГ ТЦ д.о.о  из Новог Сада, по решењу Републичке комисије бр.4-00-
1203/2016 од 10.11.2016.године.  
 
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници www.maliidos.com у року од три дана од дана доношења, а обавештење о 
обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К уз Закон о јавним 
набавкама у року од пет дана од дана коначности ове одлуке. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 
копију истовремено доставити Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 

Председник општине 
____________________ 

Марко Лазић 


