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О б ј а в љ у ј е 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу спроведене јавне набавке услуга - Набавка услуге одржавања 
атмосферске канализације, број: ЈН III-1/14, шифра 45232410-радови на 
канализационој мрежи,  дана 24.09.2014. године, Наручилац је донео 
Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности „Набавка услуге 
одржавања атмосферске канализације“, број 1027/2014.  
 
Управљање и одржавање јавне атмосферске канализације реализује се кроз 
редовно одржавање, инвестиционо и ванредно одржавање, и кроз хитне 
интервенције на територији општине Бечеј. Процењена вредност набавке је 
1.000.000,00 динара. До истека рока за подношење понуда, примљенe су 3 
понуде и то понуда: "Хидропатент" ДОО Београд, Маршала Тита 126, 
Београд – Палилула; "Еко-воде" ДОО, Зелена 78, Бечеј;  "Брза вода" ДОО 
Београд, Војводе Степе 463/б.  
 
Образложење:Након другог ребаланса буџета општине Бечеј за 2014. 
годину укинута су средства предвиђена за ЈП "Водоканал" Бечеј, која су 
намењена за одржавање атмосферске канализације. На основу Програма 
пословања ЈП "Водоканал" Бечеј ова средства су била предвиђена и за 
финансирање радова предметне јавне набавке. С обзиром на ребаланс 
буџета, Надзорни одбор ЈП "Водоканал" Бечеј донео је Одлуку о другим 
изменама и допунама Програма пословања ЈП „Водоканал“ Бечеј под бројем 
875/2014 дана 12.08.2014. године, којом се Програм пословања предузећа 
ускладио са другом ребалансом буџета општине Бечеј. Скупштина општине 
Бечеј је на 28. седници одржаној 10.09.2014. године донела Решење о 
давању сагласности на друге измене и допуне Програма пословања ЈП 
"Водоканал" Бечеј за 2014. годину („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 11/2014). 
Након давања сагласности од стране оснивача, Надзорни одбор доноси  
Одлуку о  другој измени плана набавки број 969/2014 од дана 12.09.2014. 
године и Одлуку о другој измени плана јавних набавки број 970/2014 од 



дана 12.09.2014. године, а у складу са важећим Програмом пословања ЈП 
"Водоканал" Бечеј. Због напред наведених објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча одговорно лице Наручиоца је 
донео Одлуку о обустави поступка. Наручилац обавештава да поступак 
предметне јавне набавке неће покретати у току исте буџетске године.  

 

 

 


