
 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа Ариље 

Број ЈН: 1.2.10 

Број одлуке: 404-44/2019 

Датум: 27.05.2019 године 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 

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

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак  за јавну набавку услуга израде пројекта 

реконструкције улица у Ариљу, број ЈН 1.2.10 јер до рока за подношење понуда није 

приспела ни једна прихватљива понуда. 

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. 

Образложење 

Наручилац је дана 8.4.2019 године донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке, бр. 404-344/2019, за јавну набавку услуга израде пројекта 

реконструкције улица  у Ариљу и то:                                                                                      

- Ул. Браће Михаиловић  са  интерним саобраћајницама                                                                   

-Ул. Ариље 80 а                                                                                                                                      

-Ул. Војислава Пајића                                                                                                                             

- Ул. Шантићева                                                                                                                                      

--Ул. Ћирила и Методија    и  Душана Бунарџића                                                                                                           

и објавио позив за подношење понуда дана 24.04.2019.  на Порталу јавних набавки и 

интернет страници www.arilje.org.rs 

 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази доделе уговораПоступак је обустављен 

зато што до рока за подношење понуда није приспела ни једна одговарајућа понуда . 

По расписаној јавној набавци стигла је једна заједничка понуда  Танграм пројект доо 

Нови Сад и ГА Геопројект Ариље која је одбијена као неодговарајућа из разлога што је 

понуђена цена знатно виша у односу на проценјену вредност јавне набавке. Проценјена 

вредност јавне набавке је  1.400.000,00 динара без ПДВ-а, а понуђена цена износи 

4.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

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 



 

 

 

 

 

 


