
 

Наручилац 

Општина Чајетина, Општинска 

управа 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број извештаја 404-59-6/14-02 

 

Датум 17.03.2014.године 

 

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

одговорно лице општинске управе Чајетина, доноси:  

 

О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 10/14 – Набавка услуга 

израде географско-информационе мапе 

48000000 – програмски пакети и информациони системи; 

I. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, набавка услуга 

израде географско – информационе мапе ЈНМВ-у 10/14  

Процењена вредност јавне набавке 2.250.000,00 динара 

О б р а з л о ж е њ е  
II. Наручилац је дана 25.02.2014. године донео одлуку бр. 404-59/2014 о 

покретању поступка  јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-у 10/14, за набавку 

услуга израде географско информационе мапе, према техничким карактеристикама 

одређеним у конкурсној документацији. Наведену јавну набавку Наручилац је  дана 

26.02.2014. године објавио на Порталу Управе за јавне набавке. 

Рок за достављање понуда био је 07.03.2014. године до 12,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су четири 

понуде и то понуде понуђача: 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 404-59/14-02-1 ЗУР Геодетски биро 

„МЕРИОНИК“ Н.Сад 

1.  

2. 404-59/14-02-2 „МАПСОФТ“ доо. Београд 2.  

3. 404-59/14-02-3  „МАЛИ ЋИРА“ Ужице 3.  

4. 404-59/14-02-4  „Циклонизација“ доо. 

Н.Сад 

4.  

 

Поступак отварања понуда Комисија је спровела дана 07.03.2014. године са 

почетком у 12,30 часова, о чему је састављен Записник о отварању понуда.  

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. 404-59-5/14-02 од 14.03.2014. 

године и на основу њега донела Одлуку о обустави поступка, те Извештај у целини 

дајемо у наставку : 

 

 

Наручилац 

Општина Чајетина, општинска 

управа 

 

Адреса А.Карађорђевића бр.28 

 

Место Чајетина 

 

Број извештаја 404-29-5/14-02 

 

Датум 14.03.2014.године 

 

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

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

У поступку јавне набавке ЈНМВ-у 10/14 Набавка услуга израде географско – 

информационе мапе.  

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Услуге Х 

 
2) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

48000000 – програмски пакети и 

информациони системи; 

 

Редни број јавне набавке 10/14 

Процењена вредност јавне набавке  

 2.250.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) / 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) / 

 

3) Наручилац је да дана 26.02.2014. године на Порталу Управе за јавне набавке 

и сајту Општине објавио Позив за подношење понуда, а путем поште упутио 

Позив за подношење понуда на адресе три потенцијална понуђача: 

Назив/име понуђача 

5. 
Геодетски биро НС Маринко Ивановић, 

Нови Сад 

  



6. „ГЕОМАП НС 021“ доо Нови сад    

7. Агенција за издавачке делатности и мапе „Мали Ћира“ Ужице 

 

4) Укупан број поднетих понуда:   4 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

8. 404-59/14-02-1 ЗУР Геодетски биро 

„МЕРИОНИК“ Н.Сад 

1.  

9. 404-59/14-02-2 „МАПСОФТ“ доо. Београд 2.  

10. 404-59/14-02-3  „МАЛИ ЋИРА“ Ужице 3.  

11. 404-59/14-02-4  „Циклонизација“ доо. 

Н.Сад 

4.  

 

 

5)  Разлог обуставе поступка 

 

Наручилац је предметну набавку рсписао како би дошао до прецизних података о 

сваком објекту који је изграђен на насељеном месту Златибор. У техничким 

спецификацијама описано је које услуге треба обавити како би смо добили што 

релевантније податке о сваком објекту. Такође, у конкурсној документацији навели 

смо да је број изграђених објеката око 3 500. Стручне службе Наручиоца биле су 

задужене да изврше обележавање сваког објекта, односно изврше нумерацију 

постављањем броја на сваки изграђени објекат. Међутим, услед повећаног обима 

посла на другим пословима, нису стигле да одраде нумерацију, тачније нумерисано 

је само 100 објеката, што аутоматски онемогућава спровођење послова који су били 

предмет јавне набавке. Имајући у виду да је кућни број једини начин 

идентификације ( потребно је доставити фотографију кућног броја), то је немогуће 

у разумном року створити потребне предуслове како би  Извршилац обавио свој 

део посла, који му је поверен јавном набавком. 

Узимајући у обзир напред наведено, обуставља се поступак јавне набавке мале 

вредности, набавка услуга израде географско – информационе мапе ЈНМВ-у 10/14. 

Поступак јавне набавке мале вредности биће нахнадно поновљен када се стекну 

услови прописани чланом 109 ЗЈН.  

       

Председник и чланови Комисије за јавну набавку: 

1. Мирко Благојевић – председник, 2. Ненад Јеремић,   3. Милица Рончевић   

 

 

 

 



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

обустави поступка, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о обустави 

поступка јавне набавке мале вредности услуга – Услуге израде географско – 

информационе мапе.  

Поновни поступак предметне јавне набавке биће  расписана  након што се стекну 

Законом прописани услови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуку доставити:  

Понуђачима, 

Архиви 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                      ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Против ове одлуке понуђач може                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

наручиоцу поднети захтев за                                           Славица Дидановић 

заштиту права у року од 5 дана                                _________________________ 

од дана пријема исте.                                                                                         

                                                                                       

                                                                                         


