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Ла з а р е в а ц 
 
На основу члана 53. Став 6 ЗЈН ( СЛ. Гласник 124/2012, 14/15 и 68/15, Градска општина 
Лазаревац, ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац  као наручилац у поступку по захтеву за 
заштиту права заинтересованог лица „Девих“ доо Лазаревац, ул. Димитрија Туцовића бр. 30 
11550 Лазаревац у отвореном поступку јавне набавке ознаке 10/2019-оп; Реконструкција и 
изградња јавних пешачких површина I-01 Број: 404-227/2019, доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
Обусттвља сепоступак по захтеву за заштиту права подносиоца захтева Девих“ доо Лазаревац, 
ул. Димитрија Туцовића бр. 30,  11550 Лазаревац, поднет у поступку јавне набавке у отвореном - 
Реконструкција и изградња јавних пешачких површина I-01 Број: 404-227/2019 ознаке 10/2019-
оп, а на основу изјаве о повлачењу захтева за заштиту права 

 
Образложење 

У поступку јавне набавке- отворени поступак Реконструкција и изградња јавних пешачких 
површина I-01 Број: 404-227/2019 ознаке 10/2019-оп заинтересовано лице „Девих“ доо 
Лазаревац, ул. Димитрија Туцовића бр. 30,  11550 Лазаревац поднео је захтев за заштиту права 
пре истека рока за подношење понуда  дана 05.08.2019.године, којим оспорава конкурсну 
документацију I-01 Број: 404-227/2019 која је објављена на Портају јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 11.07.2019.године. Предметни захтев за заштиту права је поднет у 
фази пре истека рока за подношење понуда.  
Након поднетог захтева за заштиту права Наручилац је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца објавио обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 
где наручилац зауставља даље активности.  
По поднетом захтеву за заштиту права дана 07.08.2019.године тражено је од подносиоца захтева 
да се допуни захтев са потврдом о уплати таксе из чл.156 ЗЈН у року од 8 дана сходно чл 59 
ЗУП-а. 
Подносилац захтева је дана 15.08.2019.године доставио изјаву о повлачечењу захтева за заштиту 
права који је поднео дана 05.08.2019.године. У свом обавештењу је навео да одустаје од 
поднетог захтева  заштиту права.  
Имајући у виду да је одредбама члана 153 став 6 ЗЈН прописано да ће после пријема писменог 
обавештења о повлачењу захтева за заштиту права, наручилац обуставити поступак, одлучено је 
као у диспозиву овог Закључка. 
Овај закључак објавити на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца. 
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