
 

Наручилац 1 Општина Књажевац 
Адреса Милоша Обилића 1 
Место Књажевац 
  
Наручилац 2 ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац ''  
Адреса Кеј Димитрија Туцовића бр.30 
Место Књажевац 
  
 
ЈН број: 404/1-20/2018-02 
Број извештаја:143/1-18 
Датум: 15.06.2018. године 

 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр 142/2-18 од 15.06.2018. године, 
директор ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу'' Књажевац, Младен 
Радосављевић доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности –Израда истражне 

бушотине у селу Штитарац,  ЈН  бр. 404/1-20/2018-02  од 04.06.2018.године 
Назив и шифра из општег речника набавки : 45121000 - Радови на пробном 

бушењу 

 

 

Образложење 
 

Наручилац 2 је дана 04.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке радова мале вредности бр. 404/1-20/2018-02, Израда истражне бушотине у 
селу Штитарац Књажевац и објавио позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.knjazevac.rs у 
складу са чланом 57. ЗЈН. 

Наручилац 2 је дана 04.06.2018. године донео Одлуку  о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности број 404/1-20/2018-02, за јавну набавку радова Израда 
истражне бушотине у селу Штитарац Књажевац. Овој Одлуци претходило је 
доношење Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца - 
Општине Књажевац и ЈП ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац'', која је код Општине Књажевац заведена под  бројем 404/1-20-1/2018-02 од 
04.06.2018. године,  а код ЈП-а ''Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“ под бројем 128/1-18 од 04.06.2018. године. 
             Дана 06.06.2018. године наручилац 2  објавио је позив за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници општине Књажевац www.knjazevac.rs . 

 
 Поступак јавне набавке обустављен је након фазе стручне оцене понуда јер нису 

испуњени услови за доделу уговора зато што су све три приспеле понуде 
неприхватљиве, односно понуђена цена је изнад процењене вредности. 
1. Понуда понуђача Geoing group doo Beograd, Краљице Марије 25, Београд, заведена 
код нас под бројем 137/1-18, одбијена је зато што је понуђена цена већа од процењене 
вредности јавне набавке, понуђена цена је 1.551.800,00 динара без ПДВ-а. 
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