
 

 

Општинска управа општине Ариље                            
Ул. Светог Ахилија 
04 број 404-56/2019                                                                                                                          

15.07.2019 одине  

 

На основу члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), у поступку 
јавне набавке услуга подршке регистрованим пољопривредним газдинствима за 
коришћење подстицајних средстава у пољопривреди, ОРН  77100000 захтева 
за заштиту права који је поднело предузеће „Епоха“  

Д.о.о Бакионица бб, Пожега кога заступа адвокат  Драгомир М. Петровић, 
Начелник Општинске управе Ариље доноси:  

РЕШЕЊЕ 

 
УСВАЈА СЕ захтев за заштиту права подносиоца захтева предузећа „Епоха“ 
д.о.о.  Бакионица бб, Пожега и мења Одлука о додели уговора број 404-56/2019  
од 5.07.2019 године тако да гласи: 
„Општинска управа општине Ариље, као наручилац, у поступку јавне набавке 
бр. 404-56/2019, Уговор о јавној набавци услуга подршке регистрованим 
попљопривредним газдинстима за коришћење подстицајних средстава  у 
пољопривреди  додељује предузећу „Епоха“  
д.о.о Бакионица бб, Пожега. 

Наручилац ће подносиоцу захтева за заштиту права надокнадити трошкове 
поступка у укупном износу од 71.250,00 динара. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

У поступку јавне набавке услуга подршке регистрованим пољопривредним 
газдинствима за коришћење подстицајних средстава у пољопривреди, , након 
доношења одлуке о додели уговора, предузеће „Епоха“ Д.о.о Бакионица бб, 
Пожега (у даљем тексту: 

подносилац захтева), дана 10.07.2019. године, поднео је захтев за заштиту 
права.  

У поднетом захтеву за заштиту права, подносилац захтева је оспорио садржину 
Одлуке о додели уговора  и навео да је наручилац прекршио чл. 79.став 
4.Закона о јвним набавкама у погледу рока који не може бити краћи од пет дана.  

По пријему захтева за заштиту права, наручилац је утврдио да захтев 
благовремен, уредан и  изјављен од лица које има активну легитимацију.  



 

 

Наручилац је, у поступку по захтеву за заштиту права поновио фазу доношења 
одлуке о додели уговора , отклонио уочене недостатке и одлучио као  изреци 
решења.  

Наручилац је одлуку у ставу 3. изреке решења донео у складу са одредбом 
члана 156. став 3. Закона на основу кога ,ако је захтев за заштиту права 
основан, наручилц мора подносиоцу захтева за заштиту права  на писани 
захтев надикнадити трошкове настале по основу заштите права.. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против  одлуке о додели уговора која је 

садржана у овом решењу понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

  

 
НАЧЕЛНИК  

Горица Петровић 
 

Доставити, у року од три дана од дана доношења:  

1. подносиоцу захтева (пуномоћнику подносиоца захтева: адв.Драгомир М. 
Петровић. Пожега, Ул. Уче димитријевића 11 
2. Иновационом Центру за пољопривреду доо Ариље 
3. на Портал јавних набавки 
4. Републичкој комисији за заштиту права понуђача 

 

 


