
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-17-11/2019 
Датум: 10.06.2019. године 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) и извештаја о стручној оцени понуда број 404-17-10/2019 од 05.06.2019.године 
начелник општинске управе општине Голубац доноси: 

1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за јавву набавку 
радова:радови на текућем одржавању свлачионица на фудбалском терену у насељу 
Радошевац,назив и ознака из ОРН:радови на обнови - 45454100,редни број 
набавке: 14/2019 

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 одлуке. 

4. Надокнада понуђачима на име трошкова припреме понуде се не врши на основу 
члана 88.став З.Закона о јавним набавкама. 

Наручилац је дана 22.05.2019.године донео Одлуку о покретњу поступка јавне 
набавке мале вредности број 14/2019 за јавну набавку:Радови на текућем одржавању 
свлачионица на фудбалском терену у насељу Радошевац,назив и ознака из ОРН: радови 
на обнови - 45454100. Дана 22.05.2019.године објавио је позив за поднишење понуда и 
конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници 
Наручиоца: www.golubac.org.rs. 

Процењена вредност јавне набавке износи 384.000,00 динара без ПДВ-а. 
Поступак јавне набавке је обустављен у фази стручне оцене понуда и доношења 

одлуке. 
Комисија је записником о отварању понуда број 404-17-9/2109 од 03.06.2019. године 

константовала да су примљене 2 (две) понуде. 
Поступак је обустављен јер су обе пристигле понуде премашиле процењену вредност 

јавне набавке те је на основу мишљења комисије из извештаја број 404-17-10/2019 
Наручилац донео одлуку као из диспозитива. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од 
дана објављивања исте на порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права подноси се 
наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
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