НАРУЧИЛАЦ – СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“
Београд
Војводе Шупљикца 31
број: 76/9
01.04.2020. године
Јавна набавка мале вредности број 1/2020

Председник Управног одбора Спортског друштва „Раднички“, на основу члана 108. и
109.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012; 14/2015 и
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број: 76/8 од 31.03.2020. године, д о н о с и
ОД Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем
1/2020: услуга организације свечане академије поводом обележавања 100 година постојања
Спортског друштва „Раднички“, с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора.
2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
у року од 3 дана од дана доношења.
Образложење
Одлуком председника Управног одбора Спортског друштва „Раднички“, број 76 од
09.03.2020. године, покренут је, под редним бројем 1/2020, поступак јавне набавке мале вредности:
услуга организације свечане академије поводом обележавања 100 година постојања Спортског
друштва „Раднички“ (ОРН: 79954000-6, услуга организовања прослава).
Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача
уговором.

регулишу

се

Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци уговарају се у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима.
Процењена вредност ове јавне набавке износи 2.000.000,00 динара без ПДВ.
Ова јавна набавка предвиђена је Планом јавних набавки за 2020. годину, број 71 oд
02.03.2020.године.
Решењем број 76/1 од 09.03.2020. године, образована је Комисија за јавну набавку у саставу:
1. Владета Ћук, дипломирани правник, председник Комисије
- Иван Милосављевић, дипломирани правник, заменик председника Комисије;

2
-

Снежана Бранковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке, члан
Дане Медић, струковни менаџер у спорту, заменик члана;

3. Љубинко Веселиновић, инжењер организације рада, члан
-

Бранко Савковић, економиста – заменик члана.

Дана 17.03.2020. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
Јавно отварање понуда је заказано за 26.03.2020. године у 09:30 часова (у року за подношење
понуда, наручилац је у складу са Законом продужио рок за подношење понуда: првобитно
утврђени рок за подношење понуда био је 25.03.2020. године до 12:00 часова, а првобитно
утврђени рок за јавно отварање понуда био је 25.03.2020. године у 17:00 часова).
У остављеном року за подношење понуда, 26.03.2020. године до 09:00 часова, није пристигла
ни једна понуда, што је констатовано записнички.
Предлог Комисије за јавну набавку, председник Управног одбора Спортског друштва
„Раднички“ је прихватио у потпуности, те је у складу са наведеним одлучено као у диспозитиву
Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Саша Јовићевић с.р.

