
Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-31-30/2019 
Датум: 13.11.2019. године 
Г О Л У Б А Ц 

На основу чл. 157. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији 
вишенаменског објекта у Голупцу, број ЈН 22/2019, након донетог Решења републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-830/2019 од 02.10.2019. 
године а на основу захтева за заштиту права поднетог од стране "Јовић градња" д.о.о 
Пожаревац у заједничкој понуди са "Гама систем" д.о.о Пожаревац, Начелник Општинске 
управе општине Голубац, доноси 

О Д Л У К У 
о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права 

1. Наставља се поступак јавне набавке бр. 22/2019 - Радова на реконструкцији 
вишенаменског објекта у Голупцу а на основу Решења републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-830/2019 од 02.10.2019. 
године. 

2. Наручилац ће у року од најдуже 25 дана од дана пријема горе наведеног 
Решења, извршити поновну стручну оцену понуда и о томе сачинити извештај 
на основу кога ће бити донета нова одлука о додели уговора. 

О б р а з л о ж е њ е 
У поступку отвореног постипка јавне набавке - радови на реконструкцији 

вишенаменског објекта у Голупцу, бр. 22/2019 за коју је позив за подношење понуда 
објављен на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 27.06.2019. 
године, подносилац захтева - понуђач "Јовић градња" д.о.о Пожаревац у заједничкој 
понуди са "Гама систем" д.о.о Пожаревац, поднео је дана 30.08.2019. године захтев за 
заштиту права којим је оспорио Одлуку о измени одлуке о додели уговора. 

Наручилац је захтев за заштиту права примио дана 02.09.2019.године. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, одлучујући по 
захтеву подносиоца "Јовић градња" д.о.о Пожаревац у заједничкој понуди са "Гама 
систем" д.о.о Пожаревац, делимично је поништила отворени поступак јавне набавке 
бр.22/2019 - радови на реконструкцији вишенаменског објекта у Голупцу и то у делу 
стручне оцене понуда садржане у извештају о стручној оцени понуда бр. 404-31-14/2019 од 
12.08.209. године и извештају о стручној оцени понуда бр. 404-31-18/2019 од 20.08.2019. 
године, те доношења одлуке о додели уговора бр. 404-31-15/2019 од 12.08.2019. године и 
одлуке о измени одлуке о додели уговора бр.404-31-19/2019 од 20.08.2019. године. 

На основу горе наведеног решења и обавезујућих налога из истог, наручилац је 
донео ову Одлуку о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права. 


