
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Ариље 
Врста Наручиоца: Органи државне управе                      
Број : 404-109/2021                                                                                                                                     
Датум: 07.12.2021 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ                                                                                                                                                                                     

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дана 25.11.2021 године донео Налог за спровођење јавне набавке  бр. 

404-109/2021, за јавну набавку услуга – Технички пријем топлане на биомасу. За 

наведену јавну набавку наручилац је дана 25.11.2021. године, упутио позив за 

подношење понуда електронским путем на адресе: 

1.Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Kvader" DOO Ariqe, Milan Čvorović 
,milan.cvorovic@gmail.com 
2. Dragana Radovanović Brkić PR Agencija za projektovanje "Forma in" 

Arilje:drbrkic@gmail.com 

3. Nikola Vukotic Agencija za аhitektonsku delatnost "MASSARCHITECTS" 

Arilje:massarchitectsnv@gmail.com 

4. SGZR "Građevinar Daničić" ul Bolnička 25, Požega:djurovski.dejan@gmail.com 

5. Agencija za projektovanje I inženjering„Rigol“ Arilje: mirko.rigol@gmail.com 

6. Agencija za izradu projekata VG Inzenjering Ivanjica 

vg.inzenjering@gmail.com 

 

Процењена вредност набавке је 300.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка на коју се 

закон не примењује. 

Дана 03.12.2021. године до 10,00 часова на адрeсу писарнице Општинске управе 

Ариље стигла је једна понуда. Понуду је доставио понуђач Nikola Vukotic Agencija 

za аhitektonsku delatnost "MASSARCHITECTS". 

Комисија за оцену понуда је констатовала да других понуда није било као и да није 
било неблаговремених понуда. 
 
Комисија се није упуштала у оцењивање понуде, јер је уочила грешку у 
спецификацији јавне набавке услуга, на основу које је и требала да врши 
оцењивање саме понуде. 

У спецификацији јавне набавке услуга дефинисано је да је потребно да  вршиоци 
техничке контроле имају лица са уговором о радном ангажовању са следећим 
лиценцама: 410, 430 и 850. 

Комисија за оцену понуда је дала мишљење да лиценце које су наведене у 
спецификацији јавне набавке услуга не могу извршити технички пријем наведеног 
објекта, а на основу издате грађевинске дозволе, број предмета: ROP – ARI – 
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20249–CPI-1/2020, заводни број: GR-19/20, од 12.08.2020. године, односно Пројекта 
за грађевинску дозволу.  
 

На основу напред наведеног, Комисија је предлажила Заменику начелника 
Општинске управе Ариље да се обустави поступак набавке услуга - Технички 
пријем топлане на биомасу. 
 

Због горе наведеног поступак се обуставља. 

Поступак ће бити поново спроведен када се стекну услови за то. 

                                                                                                             

                                          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

 

______________________________                                                                                                             

Ружица Николић Василић 


