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Број: 01- 507 
Дана: 24.03.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА-ОДВОЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА  
ЈН 24/15 МВ 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља “Др Јанош Хаџи”, 24300    
      Бачка Топола, Светог Стефана 1,  www.dzbt.co.rs 
2. Врста наручиоца :   Здравство 
3. Врста поступка јавне набавке : Поступак јавне набавке мале вредности – услуга- 

одвожење медицинског отпада 
4. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке : Одвожење медицинског отпада.   
       90524000 – Услуге у вези са медицинским отпадом. 
5. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и 
ознака из општег речника набавке : -  

6. Процењена вредност јавне набавке: 800.000,00 динара 
7. Број примљених понуда и податке о понуђачима:  

Благовремено су пристигле две понуде следећих понуђача: 
  

Naziv ponuđača 
Broj pod kojim 

je ponuda 
zavedena 

Datum prijema Čas prijema 

1.” MEDICAL WASTE DISPOSAL” d.o.o. 
Industrijska zona jugoistok bb, 23000 
Zrenjanin 

01-1742 14.10.2015. 9:00 

2.”MEDICAL WAVE” d.o.o Lošinjska 4, 
11050 Beograd 

01-1782 16.10.2015. 8:30 

 
 
 

8. Разлог  за обуставу поступка:  
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Након уложеног  захтева за заштиту права од стране понуђача  ”MEDICAL WAVE” д.о.о. 
Лошињска  4, 11050 Београд , Републичка комисија за зашти права у поступцима јавних 
набавки доноси Решење 4-00-2803/2015. од  02.02.2016. године, којим усваја захтев за 
заштиту права и налаже Наручиоцу да се обрати надлежном Министарству, Градској управи 
Града  Зрењанина и по потреби понуђачима, како би се донела исправна Одлука о додели 
Уговора. Наручилац поступа по налозима из Решења. 
Министарство  пољопривреде и заштите животне средине није доставило благовремен 
одговор, с тога Наручилац , желећи да испоштује рокове дате од стране Републичке 
комисије за заштиту права, сматра  да не може наставити посупак јавне набавке, и донети 
исправну одлуку о додели Уговора. С тога се поступак обуставља. 
 

 
 

9. Када  ће поступак  поново  бити  спроведен:  
Одлуком Наручиоца о покретању поступка, када се стекну услови 


