
 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа Ариље                                                                            
Број одлуке: 404-79 /19                              
Датум: 27.12.2019 године 

На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Начелник Општинске управе Ариље доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне  набавке радова – Радови на изградњи 

објекта у коме ће бити смештен Регионални стартап центар Ариље за јавну набавку  

 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана доношења. 

 

3. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од дана 

коначности ове одлуке. 

 

4. Ставља се ван снаге Одлука о додели Уговора број  404-79 /2019 од 25.11.2019 год. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 25.11.2019 године донео Одлуку о покретању отвореног 

поступка јавне  набавке радова – Радови на изградњи објекта у коме ће бити смештен 

Регионални стартап центар Ариље, бр. 404-79/2019, за јавну набавку радови на 

изградњи објекта у коме ће бити смештен Регионални стартап центар Ариље, ОРН : - 

45211100-радови на изградњи зграда; 39130000-канцеларијски намештај ;                                                                                                                                        

30200000-рачунарска опрема и материјал и објавио позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази закључења Уговора. 

Поступак је обустављен зато што наручилац није доставио Уговор изабраном понуђачу 

у року дефинисаном чл. 113.Закона о јавним набавкама, а  изабрани понуђач својим 

поднеском број  189/19  од  27.12  2019 године  је обавестио наручиоца да ,услед 

протока свих законских рокова, одбија закључење Уговора. 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави 

поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К уз Закон о јавним 

набавкама у року од пет дана од дана коначности ове одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а 

копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

                                                                                                                       НАЧЕЛНИК 

 

Горица Петровић 

 


