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Обавештење о наставку поступка јавне набавке  

Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката (партија 1) 

Изградња цевовода и пумпних станица јн бр. 1.3.15/2018 

 
 
 

1. Врста поступка: отворени поступак 

2. Опис предмета набавке: радови – Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих 

објеката. 

Ознака и назив из Општег речника набавке: 45231110-грађевински радови полагања цеви, 45231100-општи 

радови на изградњи цевовода, 32441200-телеметријска и опрема за управљање. 

3 Датум подношења захтева за заштиту права: 26.11.2018. године 

4. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: 

После доношења одлуке о додели уговора 

5. Датум доношења одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: 11.01.2019. 

године 

У току отвореног поступка јавне набавке Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција 

постојећих објеката,  а након доношења Одлуке о додели уговора за партију 1 Изградња цевовода и пумпних 

станица, уложен је Захтев за заштиту права од стране понуђача „Domextra“ ДОО Ужице, ул. Росуље бр. 17, којим 

је оспорена правилност и законитост Одлуке о додели уговора бр. 404-3-55/2018 од 07.11.2018. године. 

Након уложеног захтева за заштиту права наручилац је зауставио даље активности у поступку до коначности 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одлучујући о захтеву за заштиту права 

подносиоца захтева, донела је 11.01.2019. године Решење бр. 4-00-1364/2018 , којим је одбијен захтев  за заштиту 

права подносиоца захтева  „Domextra“ ДОО Ужице, ул. Росуље бр. 17, као неоснован. Предметно Решење је 

Републичка комисија доставила наручиоцу, подносиоцу захтева и изабраном понуђачу. Решење је достављено 

наручиоцу 04.02.2019. године. 

На основу члана 158. став 6. Закона о јавним набавкама наручилац обавештава учеснике у поступку јавне набавке 

о донетој одлуци Републичке комисије. 

Сходно напред наведеном, а након доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки наручилац наставља са активностима у поступку јавне набавке јн 1.3.15/2018. 

 

          


