
Наручилац: IСомисија  за  заштиту  конкуренције  

Адреса;: Савска  улица  број  24/IV 

Место: Београд  
Број: ЈН- II/4-2020 

Деловодни  број  8/0-04-167/2020- 19 

Датум: 02.03.2020. године  

На  основу  чл. 107. и  109. Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС", бр. 

124/12, 14/15 и  68/15), Председник  IСомисије  за  заштиту  конкуренције , доноси: 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВIСЕ  

Обуставља  се  поступак  јавне  набавке  услуга  првођења  за  Партију  3. превод  књиге  
„Право  гсонгсуренције " издавача  Oxford University чији  су  аутори  Richard Whish и  
David Bailey — Competition Law, Ninth Edition (9780198779063) — 2018. 

О Sразложење  

Наручилац  је  16.01.2020. године, донео  Одлуку  о  покретању  отвореног  поступка  
јавне  набавке  заводни  број  8/0-04-167/2020-1, ради  набавке  услуга  услуга  
превоlјења  о5ликоване  у  три  партије: 

ПАРТИЈА  1. услуге  превођења  са  српског  и  на  српски  језик  — превођење  писаних  
текстова  

за  ПАРТИЈУ  2. услуге  симултаног  превоlјења  на  меlјународним  конференцијама  
које  организује  IСомисија  за  заштиту  конкуренције  и  консекутивно  превоfјење  на  
састанцима  са  страним  делегацијама  

За  ПАРТИЈУ  3. превод  књиге  „Право  гсонг<уренције" издавача  Oxford University чији  
су  аутори  Richard Whish и  David Bailey — Competition Law, Ninth 
Edition (9780198779063) — 2018 

За  наведену  наSавку, наручилац  је  дана  24.01.2020. године , објавио  позив  за  
подношење  понуда. 

До  истека  рока  за  подношење  понуда, 24.02.2020. године, у  11.00 часова, на  адресу  
наручиоца  није  приспела  ниједна  понуда  за  партију  3. 

С  обзиром  на  то  да  Наручилац  није  добио  ниједну  понуду  нису  испуњени  услови  за  
доделу  уговора, IСомисија  за  предметну  јавну  на0авку  предлложила  је  да  се  на  
основу  члана  109. став  1. Закона  о  јавним  набавкама  поступак  јавне  набавке  услуга  
првођења  за  Партију  3. превод  књиге  „Право  гсонгсуренције " издавача  Oxford 
University чији  су  аутори  Richard Whish и  David Bailey — Competition Law, Ninth 
Edition (9780198779063) — 2018 обустави . 

Председник  IСомисије  за  заштиту  конкуренције , прихвата  предлог  IСомисије  за  
јавну  набавку  у  предметном  поступку, па  је  у  складу  са  одред5ама  прописаним  у  
Закону  о  јавним  на5вакама  донео  одлуку  гсао  у  диспозитиву . 



ПОУКА  0 ПРАВНОМ  ЛЕКУ: 

Против  ове  Одлуке  може  се  поднети  Захтев  за  заштиту  права  Наручиоцу, а  копија  
се  предаје  РепуSличкој  комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  у  
року  од  десет  дана  од  дана  објављивања  Одлуке  на  Порталу  јавних  набавки . Такса  за  
подношење  захтева  за  заштиту  права  у  износу  од  120.000,00 динара  се  плаћа  на  
рачун  Буџета  Републике  Србије  број  жиро  рачуна: 840-3067 845-06 шифра  
плаћања  153 или  253;  
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