
Агенција за 

Наручилац лиценцирање 

стечајних управника 

Адреса Ул. Теразије 23 

Место Београд 

Број одлуке IVбp. 14 - 1113 /2017-32 

Датум 14. март 2018. године 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Извештајем комисије о стручној оцени понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности за услугу систематског прегледа запослених 

Агенције за лиценцирање стечајних управника IV бр.14-1/13/2017-30 од 12. марта 2018. 
године, в.д . директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 14. марта 2018. 
године, доноси: 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

у поступку јавне набавке -
систематски преглед запослених Агенције за лиценцирање стечајних управника 

редни број ЈНУ МВ 13/2017 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке услуге систематског прегледа запослених 
Агенције за лиценцирање стечајних управника, број јавне набавке ЈНУ МВ 13/2017. 

2. Трошкове припреме и подношења понуде, у складу са чланом 88. Закона о јавним 
набавкама, сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

3. Ову одлуку објавити на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки у 

року од три дана од дана доношења. 

Образложење 

Наручилац је у складу са чланом 53. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 13. октобра 2017. године, донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности за услугу систематског прегледа 

запослених Агенције за лиценцирање стечајних управника, број ЈНУ МВ 13/2017. 
1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке и ознака из У слуга систематског прегледа запослених 

општег речника набавке: Агенције за лиценцирање стечајних управника, 

здравствене услуге - 85100000 
Редни број јавне набавке: ЈНУ МВ 13/2017 

Врста поступка и разлози за примену Јавна набавка мале вредности, с обзиром даје 

тог поступка: процењена вредност на годишњем нивоу нижа 



од 5.000.000 динара 

Подаци о апропријацији у Конто 550300 
финансијском плану Агенције за 2017. 
годину 

Процењена вредност јавне набавке 1.500.000,00 динара 
(без ПДВ-а) 

Рок за подношење по ну да: уторак, 31. октобар 2017. године, до 12:00 
часова. 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене 

понуде 

Дом здравља "MEOIGROUP OR RISТIC" Париске комуне 26, Није било 

Београд неблаговремених 

1. понуда 

Група понуђача: ДЗ ВИЗИМ Београд и ДЗ ВИЗИМ Нови Сад, 

Општа болница Атлас, Завод за лабараторијску дијагностику 

"Biomedica" и Лабараторија за медицинску биохемију "NOVA 
МЕО+" Носилац посла: ДЗ ВИЗИМ Београд, Кнез Милетина 

2. 36. 

3) У предметном поступку јавне набавке Наручилац је Одлуком о додели уговора IV 14-
1/13/2017-16 од 8.11.2017. године уговор доделио понуђачу МEDIGROUP DR RISТIC" 
Париске комуне 26, Београд, а на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда IV 
број 14-1/13/2017-15 од 7.11.2017. године, којим је констатовано да понуда Групе понуђача 
ДЗ ВИЗИМ Београд и ДЗ ВИЗИМ Нови Сад, Општа болница Атлас, Завод за 

лабараторијску дијагностику "Biomedica" и Лабараторија за медицинску биохемију 

"NOV А МЕD+" Носилац посла: ДЗ ВИЗИМ Београд, Кнез Милетина 36, садржи битан 
недостатак у смислу члана 106. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, из ког разлога 
је одбила наведену понуду. 

Против наведене одлуке ДЗ ВИЗИМ Београд, као овлашћени члан групе са 

понуђачима ДЗ ВИЗИМ Нови Сад, Општа болница Атлас, Завод за лабараторијску 

дијагностику "Biomedica" и Лабараторија за медицинску биохемију "NOVA МЕО+" 
Носилац посла: ДЗ ВИЗИМ Београд, Кнез Милетина 36 поднео је Наручиоцу дана 

13 .1 1.2017. године Захтев за заштиту права. 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки Решењем број 

4-00-1517/2017 од 20.12.2017. године усвојила је као основан захтев за заштиту права 
подносиоца захтева ДЗ Визим, као овлашћеног члана групе понуђача и делимично 

поништила поступак јавне набавке и то у делу стручне оцене понуда и донете Одлуке о 

додели уговора IV 14-1/13/2017-16 од 8.11.2017. године. Истим решењем Агенција је 

обавезана да подносиоцу захтева надокнади трошкове поступка заштите права у висини од 

60.000 динара. 
Наведеним решењем Републичке комисије за заштиту права такође, наложено је 

Агенцији да се приликом нове стручне оцене понуда, а у делу усвојеног захтева за заштиту 
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права обрати Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, као и Министарству 

здравља, а ради утврђивања спорних околности. 

4) Поступајући по налозима Републ ичке комисије за заштиту права Комисија за 

предметну јавну набавку приликом нове стручне оцене достављених понуда, као и доказа 

прибављених по налогу Републ ичке комисије за заштиту права, утврдила је следеће: 

• Понуђач Дом здравља "MEDIGROUP DR RISТIC" Париске комуне 26, Београд је уз 
понуду приложио следеће : 

• Образац изјаве (образац број 1.) 
• Образац понуде (образац број 2.) 
• Образац структуре цене (образац број 3.) 
• Модел уговора (образац број 4.) 
• Образац трошкова припреме понуде (образац број 5) 
• Образац изјаве о независној понуди (образац број 6.) 
• Образац изјаве о кадровском капацитету (образац број 7.) 
• Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (образац број 8.) 
• Образац изјаве о техничком капацитету (образац број 9.) 
• Сертификат Агенције за акредитацију здравствених установа Србије о акредитацији 

број А-30-09/20 I 1, важи до децембра 2018. године 
• Изјава одговорног лица са списком локација Понуђача 

• Копије документације за 35 запослених (копија лк, М образац, уговор о раду) 

• Достављена копија Решења Министарства здравља број 53-00-00421/2015 -07 од 
12. 11 .2015. године 

• Бланко соло меница за озбиљност понуде број АС 0526226, менично овлашћење, 

картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице 

• Извод са портала Агенције за привредне регистре 

Констатује се да је понуда благовремена и да је Понуђач уз своју понуду приложио све 

доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

Подаци из достављене Понуде: 

1 Број и датум понуде под којим јс понуда Број 2767117 од 26.10.2017. 
заведена код Понуђача : 

2 Назив или шифра понуђача: Дом здравља "MEDIGROUP DR Ristic", 
Париске комуне 26, Београд 

" Понуђена цепа и евентуални попусти су .) 

изражени у динарима 

У слуге систематског прегледа за 

мушкарце 

Цена услуге по једној особи без ПДВ-а 9.500,00 динара 

У куп на цена услуге за оквирни број 351 .500,00 динара 
особа (37) без ПДВ-а 
Укупна цена услуге за оквирни број 351.500,00 динара 
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особа (37) са ПДВ-ом 

У слуге систематског предледа за ;;~сене 

Цена услуге по једној особи без ПДВ-а 11.600,00 динара 

Укупна цена услуге за оквирни број 1.136.800,00 динара 
особа (98) без ПДВ-а 
У куп на цена услуге за оквирни број 1.136.800,00 динара 
особа (98) са ПДВ-ом 
Укупна цена услуге за мушкарце и жене 1.488.300,00 динара 
(135) без ПДВ-а 
У куп на цена услуге за мушкарце и жене 1.488.300,00 динара 
(135) са ПДВ-ом 
Други подаци из понуде: 

- Рок плаћања 45 дана ОД дана службеног пријема 

исправно испостављеног рачуна и 

извештаiа о поvженоi vслvзи. 

- Рок важења понуде 1 ОО дана од дана отварања понуда 

- Попуст за допунске прегледе 10% ОД цене из званичног ценовника 

услуга Понуђача 

• Група Понуђача чији је носилац посла Дом здравља "БИЗИМ" Кнез Милетина 36, 
Београд је уз понуду приложио следеће: 

• Образац изјаве (образац број 1.) 
• Образац понуде (образац број 2.) 
• Образац структуре цене (образац број 3.) 
• Модел уговора (образац број 4.) 
• Образац трошкова припреме понуде (образац број 5) 
• Образац изјаве о независној понуди (образац број 6.) 
• Образац изјаве о кадровском капацитету (образац број 7.) 
• Образац изјаве о финансијском обезбеђењу (образац број 8.) 
• Образац изјаве о техничком капацитету (образац број 9.) са изјавом која садржи 

списак локација понуђача 

• Споразум групе понуђача број 633/17 од 30.10.2017. године 
• Копије решења АПР о регистрацији чланова Групе понуђача 

• Достављена копија Решења Министарства здравља о испуњености услова за 

обављање здравстевене делатности од стране чланова Групе понуђача и то: Решење 

број 53-00-00287/2014-07 од 10.10.2014. године, Решење број 53-00-0000 1/2015-07 
од 26.1.2015. године, Решење број 530-53-585/2016-09 од 6.10.2016. године, Решење 
број 53-00-100/2016-07 од 29.3.2016. године, Решење број 53-00-00294/2015-07 од 
28.8.2015. године, Решење број 510-01-149/2006-02 од 22.12.2006. године и Решење 
број 53-00-137/2011-02 од 6.7.2011. године 

• Бланко соло меница за озбиљност понуде број АС 1337722, менично овлашћење, 

картон депонованих потписа, захтев за регистраЦИЈУ менице 
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Констатује се да је понуда благовремена и да је Понуђач доставио сву документацију у 

складу са Конкурсном документацијом. 

п одаци из достављене п о нуде: 

1. Број и датум понуде под којим је понуда Број 632/17 од 30.10.2017. 
заведена код Понуђача: 

2. Назив или шифра понуђача: 

Група Понуђача: ДЗ ВИЗИМ Београд и ДЗ 

Визим Нови Сад, Општа болница Атлас, 

Завод за лабараторијску дијагностику 

"Biomedica" и Лабараторија за медицинску 
биохемију "NOV А МЕD+" 

Носилац посла: ДЗ "ВИЗИМ" Кнез 

Милетина 36, Београд 
3. Понуђена цена и евентуални попусти су 

изражени у динарима 

У слуге систематског прегледа за 

мушкарце 

Цена услуге по једној особи без ПДВ-а 7 .600,00 динара 

Укупна цена услуге за оквирни број 281.200,00 динара 
особа (3 7) без ПДВ-а 
Укупна цена услуге за оквирни број 281.200,00 динара 
особа (37) са ПДВ-ом 
У слуге систематског предледа за ;;1се1-1е 

Цена услуге по једној особи без ПДВ-а 9.200,00 динара 

Укупна цена услуге за оквирни број 901 .600,00 динара 
особа (98) без ПДВ-а 
Укупна цена услуге за оквирни број 901.600,00 динара 
особа (98) са ПДВ-ом 
Укупна цена услуге за мушкарце и жене 1.182.800,00 динара 
(135) без ПДВ-а 
Укупна цена услуге за мушкарце и жене 1.182.800,00 динара 
(135) са ПДВ-ом 

5. Други подаци из понуде: 

- Рок плаћања 15 дана од дана службеног пријема 

исправно испостављеног рачуна и 

извештаја о пруженој услузи. 

- Рок важења понуде 60 дана од дана отварања по ну да 

- Попуст за допунске прегледе 10% ОД цене из званичног ценовника 

услуга Понуђача 
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4.1. Приликом прегледа понуда и то понуде Групе понуђача број 632/17 од 
30.10.2017. године Комисија је констатовала даје исти, као доказ о испуњености услова за 
технички капацитет дефинисан под тачком 1 б на страни 11/40 конкурсне документације, 
доставио Изјаву од 30.10.2017. године о испуњености додатног услова-технички 

капацитет, у којој је навео да је као група понуђача у могућности да предметне услуге 

систематског прегледа запослених пружи на локацијама Дома здравља Визим у Београду -
2 локације и Новом Саду - 1 локација, као и на адреси члана групе понуђача Опште 
болнице "Атлас" у Београду - 1 локација. 

Наиме, Наручилац је захтевао да понуђач пружа здравствене услуге на минимум 3 
локације на територији Београда и на минимум 1 локацији у Новом Саду. Ово из разлога 
економичности, јер Наручилац има 135 запослених, од тога и организациону јединицу у 
Новом Саду, па би се распоредом запослених на више локација прегледи обавили у краћем 

року и на таЈ начин умањио ризик ометања процеса рада наручиоца. 

Даљим прегледом понуде - приложеног Споразума групе понуђача број 633/17 од 
30.10.2017. године, у члану 9. Споразума констатовано је да је истим дефинисано да је 
обавеза члана групе понуђача - Опште болнице "Атлас" ангажовање кадровског 

капацитета у просторијама Дома здравља "ВИЗИМ" Београд. 

Имајући у виду да се из поменутих навода није могло са сигурношћу утврдити да 

ли ће се прегледи запослених обављати и на локацији Опште болнице Атлас или ће она 

само пружати помоћ носиоцу посла ангажовањем потребног кадра на локацији ДЗ Визим 

Београд, Комисија је дана 2.11.2017. године, а на основу члана 93. став 1. Закона о јавним 
набавкама емаилом упутила Захтев ДЗ Визим, као носиоцу посла, за додатним 

објашњењем понуде, тачније да понуђач појасни да ли ће комплетни прегледи запослених 

моћи да се обављају и на локацији Опште болнице "Атлас", коју је Понуђач иначе навео 

као трећу локацију за територију града Београд. 

У свом одговору број 642117 од 3. 11.2017. године, Понуђач је навео да је у члану 9. 
Споразума, осим навода да ће Општа болница "Атлас" ангажовати кадровски капацитет у 

просторијама ДЗ ВИЗИМ, такође наведено и да је обавеза члана групе Опште болнице 

"Атлас" обављање осталих предметних услуга у Београду (по потреби, у складу са 

расположивим капацитетима и међусобним договором групе понуђача). Поред навода даје 

споразумом дефинисано да су чланови групе сагласни да постоји могућност да се прегледи 

запослених обављају на наведене 3 локације у Београду и 1 локацији у Новом Саду, 
Понуђач је у додатном објашњењу понуде још једном навео да недвосмислено потврђује 

да ће комплетни прегледи запослених моћи да се обављају и на локацији Опште болнице 

"Атлас", као и на свим осталим локацијама које су наведене у понуди, а све у складу са 

одредбама члана 9. Споразума групе понуђача. 
У додатном појашњењу Понуђач се поново позива на предметни Споразум групе 

понуђача, који је сам по себи у супротности са Изјавом о испуњености додатног услова 

техничког капацитета, због чега се Наручилац и обратио понуђачу са захтевом за додатним 

појашњењем, и на тај начин оставља неразјашњено питање обављања комплетних 

прегледа запослених на све три локације у Београду. 

Наиме, поновним увидом у наведени споразум групе понуђача несумњиво је 
утврђено да група понуђача у члану 9. Споразума наводи да је једино обавеза члана групе 
понуђача ДЗ "Визим" Београд са седиштем у Београду, Кнез Милетина 36 и ДЗ "Визим" 
Нови Сад, Шајкашка 37, обављање свих предметних услуга у Београду и Новом Саду. 

С обзиром да је за огранак ДЗ Визим на адреси Омладинских бригада 88б у Новом 

Београду, иначе другој локацији за Београд, наведено да ће се прегледи обављати на овој 
локацији, али "по потреби, у складу са расположивим капацитетима и међусобним 

договором групе понуђача", поставља се питање да ли ће се и на овој локацији обављати 
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• 
,• 

комплетни прегледи запослених, док је за Општу болницу Атлас, недвосмислено наведено 

да је обавеза овог члана групе само ангажовање кадровског капацитета у просторијама ДЗ 
Визим у Београду (по потреби) , као и остале предметне услуге у Београду, (по потреби у 

складу са расположивим капацитетима и међусобним договором групе понуђача). 

Сагледавајући наводе предметног споразума и додатног појашњења, произлази да 

понуђач недвосмисленом тврдњом да ће комплетни прегледи моћи да се обављају и на 

локацији Опште болнице Атлас а све у складу са одредбама члана 9. Споразума групе 
понуђача. , на овај начин доводи у заблуду Наручиоца. 

Имајући у виду наведено , спорна је чињеница, како то наводи и сама Републичка 
комисија за заштиту права у свом решењу, зашто је Понуђач у Изјави о испуњености 

додатног услова техничког капацитета као једну од локација где ће се обављати прегледи 

запослених навео локацију Опште болнице Атлас, док је према Споразуму групе понуђача 

обавеза истог члана групе ангажовање кадровског капацитета у у просторијама ДЗ Визим 

у Београду . 

Ком исија за предметну јавну набавку је приликом нове стручне оцене понуда, а 

узимајући у обзир садржину напред наведених доказа, и то Изјаве о испуњености додатног 

услова техничког капацитета, Споразума групе понуђача и Додатног објашњења, 

закључила да су наводи ова три доказа контрадикторни, односно да се из истих не може 

тачно утврдити стварна садржина понуде, па је Комисија за јавну набавку мишљења да 

исту треба одбити због битног недостатка прописаног чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о 
јавним набавкама из ког разлога Понуда Групе понуђача ДЗ ВИЗИМ Београд и ДЗ Визим 

Нови Сад, Општа бол ница Атлас, Завод за лабараторијску дијагностику "Biomedica" и 
Лабараторија за медицинску биохемију "NOVA МЕD+" није прихватљива у смислу члана 

3. став 1. тачка 33). 

4.2. Поступајући по налогу Републичке комисије за заштиту права, Агенција је у 
поновом поступку стручне оцене понуде Понуђача Дом здравља "MEDIGROUP DR 
Ristic", Париске комуне 26, Београд, дана 22.2.2018. године, у делу у коме је Републичка 

ком исија усвојил а захтев за заштиту права, а ради утврђивања спорних околности упутила 

допис Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије и Министарству здравља. 

Наиме , изабрани понуђач је у понуди доставио Сертификат Агенције за 

акредитацију здравствених установа Србије о акредитацији број А-30-09/2011, у којем је 

наведено да ДЗ "Др Ристић" стиче акредитацију на период од 7 година, до децембра 2018. 
године. 

Како се наведени сетификат не односи на изабраног понуђача, али је провером на 

сајту Агенције за акредитацију, у "Евиденцији о издатим сертификатима о акредитацији 

здравствених установа, април 2016. године" утврђено да је Општа болница "Medigroup" 
акредитована јануара 2016. године, на 7 година, до јануара 2023 . године под бројем А-190-
09/2016, А генција за л иценцирање стечајних управника се у складу са налогом Републичке 

комисије обратила овој Агенцији за захтевом да иста потврди да ли се наведени 

Сертификат А-190-09/2016 , који гласи на Општу болницу "MEDIGROUP" односи на 

изабраног понуђача Дом здравља "Medigroup dr Ristic" Београд, Париске комуне 26. 
У свом одговору број 62-2-05/2018 од 26.2.2018. године, Агенција за акредитацију 

здравствених установа Србије потврдила је горенаведене чињенице, тачније да је општа 

болница "Medigroup" стекла сертификат у јануару 2016. године под бројем А 190-09/2016, 
на период од 7 година, да је ДЗ "Др Ристић" стекао сертификат у децембру 2011. године на 
период од 7 година , под бројем А-30-09/2011, као и даје ДЗ "Др Ристић" 21.1 .2016. године 
обавестио Агенцију за акредитацију здравствених установа Србије да је од 18.11 .2015. 
године промењен назив установе и гласи Дом здравља "Medigroup Dr Ristic". 
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Агенција за лиценцирање стечајних управника се такође , дана 22.2.2018. године 
обратила и Министарству здравља ради утврђивања спорне околности, која се тиче 

дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке, са питањем да ли из 

достављеног Решења Министарства здравља број 53-00-00421/2015-07 од 12.11.2015. 
године произлази да изабрани понуђач има дозволу за обављање делатности и на осталим 

локацијама, осим у Београду , париске комуне 26, које је навео у понуди. 
У свом одговору број 531-01-254/2018-09 од 27.2.2018. године (запримљено у 

Агенцији 1.3.2018. године) , Министарство здравља је обавестило Агенцију да ДЗ 

"Medigroup dr Ristic" има сагласност Министарства здравља за обављање здравствене 
делатности у пословном објекту у седишту Дома здравља и у организационим јединицима

огранцима Дома здравља, све према решењу здравственог инспектора којим је утврђена 

испуњеност услова за почетак рада и обављање здравствене делатности. У одговору је 

посебно напоменуто да решење за почетак рада и обављање здравствене делатности 

Министарство здравља није издало чланицама Medigroup, већ самосталним здравственим 
установама и њиховим организационим јединицама, у складу са законом о здравственој 

заштити. 

Увидом у Изјаву понуђача од 30.10.2017. године констатовано је даје исти навео да 
овом изјавом потврђује да се чланице Medigroup - огранци Medigroup налазе на 

локацијама Београд (4 локације) и на локацији Нови Сад (1 локација) и то: 
• ДЗ " Medigroup dr Ristic" Нови Београд, Париске комуне 26, 
• ДЗ "Medigroup dr Ristic"-oгpaнaк Medigroup Баново Брдо , Београд, Висока 16 
• ДЗ "Medigroup dr Ristic"-oгpaнaк Булевар, Београд, Булевар Краља 

Александра 294 
• ДЗ "Medigroup dr Ristic"-oгpaнaк Medigroup, Народних хероја, Нови Београд, 

Народних хероја 38 
• ДЗ " Medigroup dr Ristic"-oгpaнaк Medigroup Каленић, Врачар, Макензијева 

57 
• ДЗ "Medigroup dr Cvjetkovic", Нови Сад, Балзакова 44. 

Имајући у вида наведено , тачније да је изабрани понуђач у својој изјави навео да се 

у случају локација у Београду ради о огранцима Medigroup, али не и у случају ДЗ 
Medigroup dr Cvjetkovic, Нови Сад, Балзакова 44, произлази да се у случају овог ДЗ не ради 
о огранку већ о чланици Medigroup и да се самим тим решење Министарства здравља за 
почетак рада и обављање здравствене делатности не односи на ову чланицу, па понуда 

Medigroup Dr Ristic садржи битан недостатак у смислу члана 106. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама, односно понуђач није доказао да испуњава обавезне услове за учешће . 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под којим је понуда Подносилац Понуде Разлози за одбијање 

заведена код Наручиоца понуде 

IV бр. 14- 1/ 13/2017 - 11 
Група Понуђача: ДЗ ВИЗИМ 

Понуда није прихватљива због 

битног недостатка понуде из 
Београд и ДЗ Визим Нови члана 1 Об. став 1. тачка 5. ЗЈН, 
Сад, Општа болница Атлас, односно понуда садржи друге 

Завод за лабараторијску недостатке због КОЈИХ није 
дијагностику "Biomedica" и могуће утврдити стварну 
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Лабараторија за медицинску садржину понуде. 

биохемију "NOV А MED+" 

Носилац посла: ДЗ 

"ВИЗИМ" Кнез Милетина 

36, Београд 

ЈУ бр. 14- 1/13/2017 - 1 О 
Дом здравља "MEDIGROUP 

Понуда није прихватљива због 

битног недостатка понуде из 
DR Ristic", Париске комуне члана 106. став 1. тачка 1. ЗЈН, 
26, Београд односно понуђач није доказао 

да испуњава обавезне услове 

за учешће. 

6) Комисија је, после стручне оцене понуда, а након што је одбила понуде оба понуђача, 

констатовала да нису испуњени услови за доделу уговора, па је предложила овлашћеном 

лицу наручиоца обуставу поступка јавне набавке, а у складу са чланом 109. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 

Трошкове припреме и подношења понуде, у складу са чланом 88. Закона о јавним 

набавкама, сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

7) Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка како је то наведено у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки , непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом, 

а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки. 

НАРУЧИЛАЦ 

Агенција за лиценцирање 
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