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Наручилац 

Општина Чајетина, општинска 

управа 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број одлуке 404-207-6-17/15-02 

 

Датум 22.12.2015. године 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15,68/15), 

одговорно лице општинске управе Чајетина, доноси:  

 

 

     О Д Л У К У О ОБУСТАВИ (ДЕЛА) ПОСТУПКА 

у поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-у  11/15 –  Зимско одржавање путева по 

месним заједницама, Партија 17. Путни правац Ђуровића гробље - Стубло – центар села 

                                   45233141 Радови на одржавању путева      

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке велике вредности –  Зимско одржавање путева 

по месним заједницама, Партија 17. Путни правац Ђуровића гробље - Стубло – центар села 

 Процењена вредност јавне набавке, Партије 17 је  300.000,00 динара 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

II. Наручилац је дана 30.10.2015. године донео одлуку бр. 404-207/15-02 о покретању 

поступка  јавне набавке велике вредности бр. ЈНВВ-у 11/15, за набавку услуга зимског 

одржавања путева на наведеном путном правцу, према техничким карактеристикама 

одређеним у конкурсној документацији. Наведену јавну набавку Наручилац је  дана 

30.10.2015. године објавио на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници 

Наручиоца. 

Рок за достављање понуда био је 30.11.2015. године до 12,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је једна понуда и  то 

понуда понуђача: 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

 
404-207/15-02-17/1 „Транскоп“ ДОО, 

Бранешци бб, 31310 Чајетина 

 / 

 

Поступак отварања понуда Комисија је спровела дана 30.11.2015. године са почетком у 

12,30 часова, о чему је састављен Записник о отварању понуда бр. 404-207-4/15-02.  

Записник је у законском року достављен свим понуђачима. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила Извештај бр. 404-207-5-17/15-02 од 15.12.2015. године. 

На основу овог Извештаја донета је Одлуку о обустави поступка, те Извештај у целини 

дајемо у наставку : 
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Наручилац 

Општина Чајетина, општинска 

управа 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број извештаја 404-207-5-17/15-02 

 

Датум 15.12.2015. године 

 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) 

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке ЈНВВ-у 11/15 Зимско одржавање путева по месним заједницама 

Партија 17 путни правац Ђуровића гробље - Стубло – центар села 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Радови Х 

 

2) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Зимско одржавање путева по месним 

заједницама, Партија 17. Путни правац 

Водице – Ђуровића гробље - Стубло – 

центар села                                                                        

 

Редни број јавне набавке 11/15 

Процењена вредност јавне набавке  

 300.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

 

/ 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / 

 

3) Наручилац је дана 30.10.2015. године објавио Позив за подношење понуда на 

Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси. 

 

4) Укупан број поднетих понуда:  1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

 404-207/15-02-17/1 „Транскоп“ ДОО,  / 
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Бранешци бб, 31310 Чајетина 

5) Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Подносилац 

понуде 

Разлози за одбијање понуде 

 

404-207/15-02-

17/1 

 „Транскоп“ 

ДОО, Бранешци 

бб, 31310 

Чајетина 

Како се понуда понуђача „Транскоп“ Бранешци не може 

сматрати прихватљивом у смислу члана 3. Став 1 Тачка 33 

ЗЈН то се понуда наведеног понуђача одбија као 

неприхватљива, из разлога што прелази износ процењене 

вредности јавне набавке. Понуда овог понуђача износи 

550.000,00 динара.  

 

6. У предметном поступку јавне набавке  Наручиоцу није достављена ниједна 

прихватљива понуда, комисија је стручном оценом понуде, као и прегледом  доказа 

о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН, констатовала да 

је понуда неприхватљива и предлаже одговорном лицу Наручиоца да обустави 

поступак јавне набавке услуга, услуге зимског одржавања путева по месним 

заједницама,Партија 17, сагласно члану 109. ЗЈН, јер се нису стекли услови за 

доделу уговора.  

 

Извештај доставити одговорном лицу ради доношења одлуке о избору најповољнијег 

понуђача. 

 

Председник и чланови Комисије за јавну набавку: 

1. Александар Николић – председник, 2. Арсен Ђурић, 3. Милица Рончевић. 

 

 

III. Oдговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке исказан у 

Извештају о стручној оцени понуда, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о 

обустави ( дела )  отвореног поступка јавне набавке велике вредности услуга – Зимско 

одржавање путева по месним заједницама  ЈНВВ 11/15, за Партију 17. 

 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:                   
Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за  заштиту права у року од 10 

дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки,  а копију истовремено доставити 

Републичкој комисији.                                  

 

 

 

 

 

                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                    Вељко Радуловић 

                                                        _________________________ 


