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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  KPAJbEBO 
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 772/19 
Дана: 30.04 .2019. године  
Трг  Јована  СариТiа  1 
Краљево  

на  основу  члана  109. Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС" бр . 
124/2012,14/2015 и  68/2015), члана  36. Одлуке  о  Градској  управи  града  
Краљева  (Сл. лист  Града  Краљева  бр.32/16 и  22/17) и  члана  14. Статута  
Јавног  предузећа  за  уреFјивање  граFјевинског  земљишта  "Краљево"(Сл. лист  
Града  Краљева  бр. 32/16), Ул. Хајдук  Вељкова  бр. 61, доносимо  

ОДЛУКУ  
о  обустави  поступка  

(Јн  број  1.3.29) 

1. Сагласно  члану  109. ЗЈн  обуставља  се  поступак  јавне  набавке  услуге  у  
отвореном  поступку  —наставак  изградње  фекалне  канализације  у  Адранима  — 
дуж  државног  пута  1А22 са  црпном  станицом  и  дуж  лакалног  пута  Л1005, 
(Јн  1 _з.29) 

2. У  року  од  5 дана  од  дана  коначности  ове  одлуке  објавити  обавештење  
о  обустави  поступка  јавне  набавке  које  садржи  податке  из  Прилога  3К  ЗЈн  на  
Порталу  јавних  набавки . 

Образложење  

Одлуком  о  покретању  поступка  број  1449/19 од  09.04.2019.године  за  јавну  
набавку  у  отвореном  поступку  — наставак  изградње  фекалне  канализације  у  
Адранима  — дуж  државног  пута  1А22 са  црпном  станицом  и  и  дуж  локалног  пута  
Л1005, (Јн  1.3.29), планираним  средствима  одреТјена  је  процењена  вредност  
набавке  у  износу  од  6.666.667,00 динара  без  ПДВ-а. 

Комисија  за  јавне  набавке  је  позив  о  покретању  поступка  јавне  
набавке  радова  у  отвореном  поступку  и  конкурсну  документацију  објавила  је  
на  Порталу  јавних  набавки  и  на интернет  страници  наручилаца  



fi Луковиfi, дипл.правник  сторовиТi,дипл.и  

16.04.2019.године. 
Поступак  јавне  набавке  је  обустављен  у  фази  прикупљања  понуда. 

На  основу  сагледавања  комплетне  ситуације  одвоfјења  отпадних  вода  МЗ  
Адрани  и  чињенице  да  изградња  комплетне  канализационе  мреже  не  значи  
ништа  ако  се  не  уради  станица  за  препумпавање  отпадних  вода. Црпна  
станица  није  у  објављеној  Конкурсној  документацији. ТакоFје  одлучено  је  да  је  
приоритетнија  изградња  крака  2 него  завршетак  крака  1. 

Како  наведени  проблем  у  приоритетима  реализације , може  битно  утицати  
на  то  да  изграђене  фазе  објекта  почну  да  пропадају  (а  да  не  буду  пуштене  у  
рад), поступак  јавне  набавке  се  обуставља  како  би  се  у  поновљеном  поступку  
отклониле  све  нејасноFiе  везане  за  предметни  посао, и  конкурсна  
документација  допунила  са  црпном  станицом  и  новим  краком  канализације. 

З.Трошкове  припремања  понуде  сносе  понуђачи, како  се  није  приступило  
отварању  понуде, а  у  складу  са  законом. 

4. Одлуку  доставити: начелнику  Градске  управе, директору  Јавног  
предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта  "Краљево", руководиоцу  
техничког  сектора, служби  за  економске  послове, служби  за  јавне  набавке  и  
архиву  и  референту  за  јавне  набавке. 

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 

Против  ове  одлуке  може  се  поднети  захтев  за  заштиту  права  у  року  
од  10 дана  од  дана  објављивања  одлуке  на  Порталу  јавних  набавки. Захтев  за  
заштиту  права  подноси  се  Наручиоцу  3, а  копија  се  истовремено  доставља  
Републичкој  комисији  за  заштиту  права. 


