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Наручилац 
Општинска управа општине Аранђеловац 

Одељење за инвестиције и јавне набавке  

Адреса Венац слободе бр.10 

Место Аранђеловац 

Број  404-308/20-08 

Датум 02.04.2020. 
 

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

бр.14/15 и бр.68/15) руководилац Oдељења за инвестиције и јавне набавке доноси 

 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке радова на изградњи фискултурне сале у 

Даросави, ЈН 09/20, на основу извештаја комисије бр. 404-271/20-08 од 18.03.2020., јер 

Наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду, односно нису испуњени услови за 

доделу уговора.  

Поступак јавне набавке ће се поново спровести када се стекну законски услови. 

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Општинске управе општине Аранђеловац број 404-109/20-08 од 14.02.2020.  

године, покренут је отворени поступак јавне радова на изградњи фискултурне сале у 

Даросави, означен као ЈН 09/20. 

Комисија је у Извештају бр. 404-307/20-08 од 02.04.2020. године констатовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова на изградњи фискултурне сале у 

Даросави  

2) Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

3) Позиција у плану набавки за 2020.год. :  1.3.1. 

4) Процењена вредност јавне набавке је 13.333.333,33 РСД  динара без ПДВ-а. 

5) Наручилац је дана 14.02.2020.године објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу управе за јавне набавке и на свом сајту. 

6) Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Одељење за инвестиције и 

јавне набавке, дана 17.03.2020. са почетком у 13 часова. 

7) Број понуда: 1.  

Број под којим 

је 

понуда заведена         

Назив понуђача           
Датум 

пријема            
Час 

404-267/20-08 

 

Заједничка понуда: 

- „ЗИДАР ПРЕСТИЖ“Д.О.О. Аранђеловац- Даросава 

1300 Каплара 59, Даросава 

- Драган Ћурчић Предузетник, Самостална занатско - 

аутопревозничка радња ВЕТАЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ, 

Мојсиње, 

Мојсиње, Чачак 

- Трговинско предузеће „ФРАНЦ - КОМЕРЦ“д.о.о. 

Котража, Лучани, 

Котража бб,  Котража 

17.03.2020. 11.45 

8) Неблаговремених понуда није било. 




