
 

 

Спортски савез Србије 

Број: 03-239/7-20 

6. 8. 2020. године 

Б е о г р а д 

 

 
         
 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 4/15 и 68/15), 

генерални секретар,  доноси  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

 

 

 ОБУСТАВА СЕ  поступка јавне набавке  набавку радова на уградњи оргада, 

заштитних решетки и сигурносне опреме на спортским објектима у Бегечу, Бајмоку, 

Чачку, Српском Милетићу,  Врњачкој Бањи и Краљеву,  ЈН МВ 1/2020 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Поступак јавне набавке  ЈН МВ 1/2019 - набавку радова за уградњи оргада, 

заштитних решетки и сигурносне опреме на спортским објектима у Бегечу, Бајмоку, 

Чачку, Српском Милетићу,  Врњачкој Бањи и Краљеву,  ЈН МВ 1/2020,  ОРН: ОРН 

45340000 – радови на уградњи ограде, заштитних решетки и сигурносне опреме,  започет је  

Одлуком о покретању поступка наручиоца број 03-239/1-2020 од 12. 06. 2020. године. 

 

 Позив за подношење понуда објављен је на Порталу наручиоца и Управе за јавне 

набававке дана 15. 6. 2020. године. 

 

 Рок за подношење понуда је био 25. 6. 2020. године, до 9:00 сати. 

 Процењена вредност јавне нaбавке је била 3.000.000,00 динара без пдв. 

 Пре рока за подношење понуда, понуђач „ГРО Статик“ доо, Булевар деспота 

Стефана 13, Нови Сад је поднео захтев за заштиту парава дана 22. 6. 2020. године. 

Наручилац је  истог дана, тј. 22. 6. 2020. године, објавио Обавешење о поднетом захтеву за 

заштиту права и обусвавио све радње у поступку. 

 

 Наручилац је у овој фази одлучио да обустави поступка из разлога што је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком јер су неки од корсиника где је планирана 

уградња заштите мреже отказали сагласност из разлога што им померање временског   

 



 

термини за извођење радова  не одговара услед њиховим активности, чиме је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком. 

  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке  може се 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на порталу ујн. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                      ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 
                                                                                                             Горан Маринковић    

 


