
 

 

 

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012,14/2015,68/2015), Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38   

 

објављује 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о обустави отвореног поступка за јавну набавку Рад грађевинских машина 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, www.malizvornik.rs 

2. Врста наручиоца: локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: oтворени поступак 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке су услуге- Рад грађевинских машина  

Назив и ознака из општег речника набавки су:  

- 4552000 - изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером 

5. Процењена вредност јавне набавке 9.910.833,00  динара без ПДВ-а 

6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима :  примљене су четири понуде 

Подаци о понуђачима: 1.Група понуђача:“GRADCOOP“ д.о.о.(носилац 

посла)Карађорђева број 8,11260 Умка-Београд и „MIP GRADING“д.о.о. Саве Ковачевића 

бр.2,11500 Обреновац 

2. Заједничка понуда:Предузеће за грађевинарство д.о.о. „ТОМИЋ КОМЕРЦ 05“ д.о.о. 

Тршић и  IS COP-MAN д.о.о. Јелав 

3. Предузеће за производњу ,промет и услуге„STOBEX“ д.о.о.Кнеза Милоша 15,15300 

Лозница 

4. Грађевинско,транспортно и трговинско предузеће „BAČKA -KOP“ д.о.о. Краља Петра 

I,бб,Мали Зворник 

7. Разлог за обуставу поступка: Поступак је обустављен  на основу члана 109. 

став 1. ЗЈН и то из објективних и доказивих разлога у смислу става 2. истог члана, који се 

нису могли предвидети у време  покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча. 

 Дана 28.11.2017.године, Скупштина општине Мали Зворник је донела  Одлуку о 

четвртим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. 

годину број  06-2287, те су средства која су била опредељена за услуге рада грађевинских 

машина која је предмет набавке, преусмерена за друге намене, односно преусмерена су 

на набавку цистерне за воду и изградњу резервоара за снабдевање воде. Наиме, разлог 

промене намене средстава лежи у намери, сада ургентној, решавања проблема у 

водоснабдевању на територији општине Мали Зворник, а посебно у месној заједници 

Доња Трешњица, те је из наведених разлога било неопходно обезбедити додатна средства 

за набавку поменуте цистерне за воду и изградњу резервоара за снабдевање воде. 

8. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен  одмах 

након истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 

 

http://www.malizvornik.rs/

