
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 
16205 Бпјник 

Брпј: 404-32/16 
Датум: 4.4.2016. 

Б 0 Ј Н И К 
 

На пснпву шлана 109. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 
и 68/15) и на пснпву извещтаја Кпмисије за јавну набавку бр. 404-32/16 пд 4.4.2016. 
гпдине дпнпсим следећу: 
 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Бр. ЈН МВ 404-32/16 

 
Обуставља се ппступак јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-32/16 за набавку за 

извпђеое радпва на пдржаваоу ппщтинских путева и улица на теритприји ппщтине 
Бпјник за 2016. гпдину јер нису испуоени услпви за дпделу угпвпра предвиђени 
шланпм 107. Закпна п ЈН. 

 
У рпку пд 5 дана пд дана кпнашнпсти пве Одлуке пбјавити пбавещтеое п пбустави 

ппступка јавне набавке. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Нарушилац Опщтинска управа Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2-4, 16205 Бпјник је дана 
24.3.2016. гпдине дпнеп пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти 
радпва брпј 404-32/16, за јавну набавку за извпђеое радпва на пдржаваоу ппщтинских 
путева и улица на теритприји ппщтине Бпјник за 2016. гпдину. 

 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке, у укупнпм изнпсу без ПДВ-а, изнпси 

3.915.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Средства за пву набавку планирана су Бучетпм ппщтине Бпјник за 2016. гпдину, 

раздеп 4, глава 0.1 Опщтинска управа, прпграмска класификација 0602-0001, функција 
410, екпнпмска класификација 425, ппзиција 63. 

 
У плану набавки за 2016. гпдину пва набавка се налази ппд редним брпјем 1.3.4. 
 
За наведену јавну набавку нарушилац је пбјавип ппзив за ппднпщеое ппнуда на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца www.bojnik.rs  дана 26.3.2016. 
гпдине. 

 
Дп дана 4.4.2016. гпдине дп 12,00 сати није пристигла ниједна ппнуда 
 

http://www.bojnik.rs/


На пснпву шлана 105. Закпна п јавним набакама ("Сл. гласник РС", бр. 68/15) и на 
пснпву Одлуке п ппкретаоу ппступка набавке, Кпмисија за јавну набавку брпј 
404-32/16, кпнстатпвала је да није пристигла ниједна ппнуда дп рпка пдређенпг за 
ппднпщеое ппнуда и да самим тим нису испуоени услпви за дпделу угпвпра 
предвиђени шланпм 107. Закпна п ЈН. 

 
На пснпву преппрука Кпмисије нарушипц је пдлушип кап у дисппзитиву пвпг акта. 
 
ПОУКА 0 ПРАВНОМ ЛЕКУ: Прптив пве пдлуке мпже се ппднети захтев за защтиту 

права у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа пве Одлуке на Ппрталу јавних 
набавки а у складу са шланпм 149. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15). 

 
ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Ппрталу јавних набавки у рпку пд 3 (три) дана пд дана 

дпнпщеоа. 
 

 

 


