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ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 1172/20 
Датум: 13.07.2020. године  
Трг  Јована  Capиi-ia 1. 

Краљево  

На  основу  члана  109. 3акона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС", број  124/12, 14/15 и  68/15) и  
Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавну  набавку  број  404-26-4/20-VII од  10.07.2020. године, 
начелник  Градске  управе  града  Краљева, као  одговорно  лице  наручиоца  доноси: 

ОДЛУКУ  
о  обустави  поступка  јавне  набавке  мале  вредности  

ОБУСТАВЈБА  СЕ  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  ЈН  број  404-26/20-VII набавка  радова  на  
рушењу  објеката  по  налогу  инспекцијских  органа  у  поступку  извршења  по  партијама, за  потребе  Градске  
управе  града  Краљева  и  то: Партија  IV — Рушење  дела  дрвеног  трема  гараже  и  два  бетонска  парапета  у  улици  
7 јули  број  125, на  КП  4800/ 1 и  КП  4798/4 КО  Ywћe и  Рушење  бетонског  парапета  у  улици  7 јули  број  124, на  
КП  4828 КО  Уш1-iе, Партија  V- Рушење  преосталог  дела  стамбеног  објекта  дотрајалог  и  земљотресом  трајно  
оштеl•iеног  стамбеног  објекта  у  Кокареву  број  144, на  КП  број  496/1 КО  Конарево, Партија  VI Израда  
Пројекта  са  техничком  контролом  рушења  дотрајалог  и  земљотресом  трајно  оштеl-iеног  стамбеног  објекта  у  
улици  Доситејевој  број  106/1, у  Краљеву  на  КП  број  5486/2 КО  Краљево  и  Партија  IX — Рушење  бесправно  
изграђене  фекалке  канализације  у  Кованлуку, улица  Кованлучка  број  26, дужине  60м  и  две  бетокске  шахте  
пречника  70цм  и  дубине  80цм, јер  нису  испуњени  услови  за  доделу  уговора  из  члана  107. 3акона  о  јавним  
набавкама, из  разлога  што  није  поднета  ниједна  понуда. 

Образложење  

Градска  управа  града  Краљева  као  Наручилац  је  дана  23.06.2020. године  донела  Одлуку  број  971/20 о  
покретању  поступка  јавне  набавке  мале  вредности  ЈН  број  404-26/20-VII, набавка  радова  на  рушењу  објеката  
по  налогу  инспекцијских  органа  у  поступку  извршења  по  партијама, за  потребе  Градске  управе  града  
Краљева. 3а  наведену  јавну  набавку  Наручилац  је  дана  01.07.2020. године  објавио  Позив  за  подношење  
понуда  са  Конкурсном  документацијом  на  Порталу  јавних  набавки  и  својој  интернет  страници-сајту  града  
Краљева, са  роком  за  подношење  понуда  од  8 дана. Укупна  процењена  вредност  јавне  набавке  утврђена  је  
сагласно  члану  67. 3акона  о  јавним  набавкама. Комисија  за  јавну  набавку  је  у  поступку  сачињавања  
Конкурсне  документације  утврдила  процењену  вредност  ове  јавне  набавке, тако  што  је  испитала  тржиште  
упоређивањем  цена  ових  радова, извршила  анализу  цена  различитих  понуђача  за  сличне  радове, а  сагласно  
техничкој  спецификацији  из  техничке  документације  урађеном  од  стране  овлашћеног  лица  и  планираним  
средствима  за  ову  намену  Финансијским  планом  Наручиоца. 

Предметни  поступак  је  обустављен  у  фази  после  истека  рока  за  подношење  понуда. 
У  року  за  подношење  понуда  није  поднета  ниједна  понуда. Наручилацје  на  основу  поднетог  Извештаја  о  

стручној  оцени  понуда  Комисије  зајавну  набавку  број  404-26-4/20-VII од  10.07.2020. године, након  потпуно  и  
правилно  утврђеног  чињеничног  стања, одлучио  као  у  диспозитиву  ове  Одлуке, применом  члана  109. 3акона  о  
јавним  набавкама, јер  се  нису  испунили  услови  за  доделу  уговора  прописани  чланом  107. 3акона  о  јавним  
набавкама, имајући  у  виду  да  није  поднета  ниједна  понуда. Поступак  јавне  набавке  Наручилац  ћe поновити  у  
овој  години  ако  за  спровођењем  исте  буде  постојала  потреба  након  протека  законског  рока  од  дана  
објављивања  Обавештења  о  обустави  поступка  на  Порталу  ЈН  и  извршене  анализе  разлога  због  чега  није  
поднета  ниједна  понуда. 

Ову  Одлуку  о  обустави  поступка  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници  Наручиоца- 
сајту  града  Краљева  у  року  од  3 (три) дана  од  дана  доношења  одлуке, а  Обавештење  о  обустави  поступка  
јавне  набавке  које  садржи  податке  из  Прилога  3К  3акона  о  јавним  набавкама  у  року  од  5 (пет) дана  од  дана  
коначности  Одлуке  и  доставити  уз  предметјавне  набавке  и  архиви  наручиоца. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: Против  ове  одлуке  може  се  преко  Наручиоца  поднети  3ахтев  за  заштиту  
права  Републичкој  Комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  у  року  од  5 (пет) дана  од  дана  
објављивања  Одлуке  на  Порталу  јавних  набавки. 




