
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број одлуке: 702/2017-ЈН 

Датум: 14.11.2017. године 
  

 

На основу чл. 109. ст. 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ), директор  ЈП ''Градац'' Чачак, доноси:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 
о обустави поступка јавне набавке                 

 

 

 
 

 

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке - набавка радова - радови са 

набавком и постављањем / монтажом опреме за регулисање саобраћаја - 

телескопски стубићи, редни број јавне набавке 19/Р-2017.                       
  

 
 

 

 

 
 

Образложење 

 
Наручилац - ЈП ''Градац'' Чачак је дана 09.10.2017. године донео Одлуку о покретању 

отвореног поступка јавне набавке - набавка радова - радови са набавком и 

постављањем / монтажом опреме за регулисање саобраћаја - телескопски 

стубићи, заводни / деловодни број код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 618/2017-ЈН од 

09.10.2017. године, редни број јавне набавке 19/Р-2017. 

 

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 19/Р-

2017 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 618/2017-ЈН од 

09.10.2017. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 

19/Р-2017 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 619/2017-ЈН 

од 09.10.2017. године ), Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ). 
 

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 1. Закона о 

јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац - 

ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници        

( www.jpgradaccacak.co.rs ). 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/


Поступак отварања понуда у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - 

радови са набавком и постављањем / монтажом опреме за регулисање саобраћаја - 

телескопски стубићи, редни број јавне набавке 19/Р-2017, спроведен је дана 10.11.2017. 

године у просторијама наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, са почетком у 1100 часова ( јавно 

отварање понуда ) и о истом је наручилац у складу са чл. 104. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) водио  

Записник о отварању понуда ( заведен код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак под заводним / 

деловодним бројем 691/2017-ЈН од 10.11.2017. године ).   
 
 

У предметном Записнику о отварању понуда, Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак је констатовала да до истека рока за подношење понуа, тј. до дана 

10.11.2017. године до 10 часова ( рок за подношење понуда ) није поднета ниједна 

понуда. 
 

По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак, дана 13.11.2017. године са почетком у 1245 часова 

одржала је састанак Комисије и у складу са својим овлашћењем и надлежношћу 

дефинисаном прописима из области јавних набавки и Решењем о образовању Комисије 

за јавну набавку ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак број 

619/2017-ЈН од 09.10.2017. године ), саставила писани извештај о стручној оцени 

понуда. 
 

 

У предметном извештају о стручној оцени понуда заводни / деловодни број код 

наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 695/2017-ЈН од 13.11.2017. године, Комисија за јавну 

набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак констатовала је следеће: 
 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке 

Предметни поступак се спроводи као отворени поступак јавне набавке из разлога 

одређених чланом 32. Закона о јавним набавкама ( ''Службени глсник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ). 
 

Редни број јавне набавке: 19/Р-2017 
 

Предмет јавне набавке: набавка радова - радови са набавком и постављањем / 

монтажом опреме за регулисање саобраћаја - телескопски стубићи 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45233291 - Постављање саобраћајних стубова 
 

Процењена вредност јавне набавке: 3.333.333,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) 
 

Позиција ( редни број ) у Плану набавки - Измене и допуне Плана јавних 

набавки за 2017. годину 

радови - 1.3.15 Набавка радова - радови са набавком и постављањем / монтажом 

опреме за регулисање саобраћаја - телескопски стубићи 
 
 

Позиција у Програму пословања за 2017. годину - Измене и допуне Програма 

пословања за 2017. годину 

Измене и допуне Програма пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2017. годину - Измене и 

допуне Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2017. годину 

 

 
 

 



Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на 

позицији ( конту) 530 - Трошкови производних услуга 
 
 

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 19/Р-

2017 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 618/2017-ЈН од 

09.10.2017. године ) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 

19/Р-2017 ( заводни / деловодни број код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 619/2017-ЈН 

од 09.10.2017. године ), Комисија за јавну набавку је припремила конкурсну 

документацију и позив за подношење понуда ( оглас о јавној набавци ).   
 
 

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1. , чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 1. Закона о 

јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац - 

ЈП ''Градац'' Чачак је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници        

( www.jpgradaccacak.co.rs ).   

 

У року предвиђеном за подношење понуда није било захтева заинтересованих лица 

за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 

указивања на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, као ни измена и допуна конкурсне документације од стране 

наручиоца. 
 

На основу позива за подношење понуда и конкурсне документације у предметном 

отвореном поступку јавне набавке, односно рока за подношење понуда одређеног у 

наведеним актима, као и Записника о отварању понуда ( заводни / деловодни број 

код наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак 691/2017-ЈН од 10.11.2017. године ),  Комисија за 

јавну набавку наручиоца - ЈП ''Градац'' Чачак је констатовала да до истека рока за 

подношење понуда, тј. до дана 10.11.2017. године до 10 часова ( рок за подношење 

понуда ) није поднета ниједна понуда. 
 

На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени 

гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку наручиоца - ЈП 

''Градац'' Чачак је утврдила да нису испуњени услови за доделу уговора ( наручилац 

није прибавио најмање једну прихватљиву понуду ) и предложила наручиоцу 

доношење одлуке о обустави поступка јавне набавке сагласно чл. 109. ст. 1. Закона 

о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).  
 

 

Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за јавну набавку у предметном 

отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - радови на набавком и 

постављањем / монтажом опреме за регулисање саобраћаја - телескопски 

стубићи, редни број јавне набавке 19/Р-2017, те на основу законског овлашћења 

доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке. 
 

 

С обзиром да у предметном поступку јавне набавке није поднета ниједна понуда и да се 

поступак не обуставља из разлога који су на страни наручиоца, наручилац није донео 

одлуку о трошковима припремања понуде из чл. 88. ст. 3. Закона о јавним набавкама     

( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).   

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.jpgradaccacak.co.rs/


 

 

 
 

 

 


