На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Градске општине Вождовац о
покретању Отвореног поступка јавне набавке која се односи на „Еко- патрола-2“, I бр
404-78/20 од 29.05.2020. по Позиву бр. 404-78/20, доносим

О Д Л У К У
о обустави поступка
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке услуга који се односи на
набавку „Еко- патрола-2“, бр 404-78/20
Образложење
На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац I бр 40478/20 од 29.05.2020. године покренут је Отворени поступак јавне набавке, који
се односи на набавку услуга „Еко- патрола-2“, процењене вредности до
33.818.181,82 без ПДВ-а, ОРН 90600000.
Позив бр. 404-78/20, постављен је на Порталу јавних набавки, Порталу Сл.
Гласника и на сајту ГО Вождовац дана 05.06.2020. године.
Заинтересовано лице ,,Construktor centar“ д.о.о. Београд, улица Ромена Ролана
број 55 подноси 08.07.2020.године захтев за заштиту права у фази пре истека
рока за подношење понуда , а истим је оспорена садржина конкурсне
документације.
Република Србија, Републичка комисија за заштиту права у поступцима
јавних набавки Број 4-00-595/2020 од 28.08.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
Усваја се као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева ,,Construktor
centar“ д.о.о. Београд и ДЕЛИМИЧНО ПОНИШТАВА отворени поступак
јавне набавке услуга – Еко Патрола 2, број јавне набавке 404-78/2020 .
Дана 23.07.2020. Заменик градоначелника града Београда је донео одлуку бр
031- 4538/20-Г-01 у којој наводи да је у складу са новим мерама Владе
Републике Србије за помоћ привреди, које подразумевају одлагање пореза на
зараде, што директно утиче на прилив буџета Града Београда, смањен буџет за
додатних 10 % у односу на садашњи буџет Градске општине Вождовац.
Поступак се обуставља због недостатка средстава за његову реализацију.
На основу свега наведеденог доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити:
Председнику комисије за јавне набавке,
Одељењу за финансије, привреду, друштвене делатности и планирање, Одсек за
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јавне набавке и архиви општине Вождовац и
објавити на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са
чланом 148. Закона о јавним набавкама о јавним набавкама („Службени гласник
Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-78/20 од 14.10.2020.

ПРЕДСЕДНИК
Ивана Томић Илић
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