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Назив Наручиоца: 
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине   
Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16  
 
 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у 
вези са чланом 183. став 1. тачка 6 . Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
бр. 18/2016) Наручилац доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора бр. 140-404-134/2017-02  од 09.08.2017. 

године  
 

1. Ставља се ван снаге Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга редовног 

одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за 

контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у трајању од 

петнаест месеци ЈН ОП 15/2017, бр. 140-404-134/2017-02  од 09.08.2017. године.   

2. Комисији се налаже да понови фазу стручне оцене понуда у складу са Законом о 

јавним набавкма и сачини нови Извештај о стручној оцени понуда. 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

У отвореном поступку јавне набавке услуге редовног одржавања и сервисирања 
локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног 
ваздуха на територији АП Војводине у трајању од петнаест месеци ЈН ОП 15/2017, Наручилац  
је на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140-404-134/2017-02 од 09.08.2017. године, 
донео дана 09.08.2017. године Одлуку о додели уговора, ред. бр.  ЈН ОП 15/2017, бр. 140-404-
134/2017-02, којом је уговор о јавној набавци доделио понуђачу МИЗМА ИГБОС д.о.о. 
БЕОГРАД, Београд, Шекспирова бр. 13.   

Дана 09.08.2017. године Наручилац је Одлуку о додели уговора бр. 140-404-134/2017-
02 од 09.08.2017. године, на Порталу јавних набавки  и својој интернет страници 
www.ekourb.vojvodina.gov.rs.  
 Након објављивања предметне Одлуке о додели уговора, у току трајања рока за 
подношење Захтева за заштиту права, Наручилац је дана 22.08.2017. године примио Захтев за 
заштиту права понуђача Е3 д.о.о. из Сарајева, Босна и Херцеговина, ул. Јукићева бр. 51а. 
Понуђач Е3 д.о.о. је у достављеном Захтеву за заштиту права тражио да Наручилац преиспита 
примењене критеријуме за оцену понуда, и да понуду понуђача Е3 д.о.о. оцени као 
прихватљиву, односно да понуду понуђача МИЗМА ИГБОС д.о.о.  оцени као неприхватљиву и 
да поништи поступак јавне набавке. 
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