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Република Србија

Град Београд

Градска општина Савски венац

Комисија за јавну набаку

Број: XI-404-465/2019

10.1.2020.

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 

www.savskivenac.rs 

 

 

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 

Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној 

својини на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/64 
 
Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 
Милоша 69, www.savskivenac.rs 
 

Врста наручиоца: градска и општинска управа 
 

Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке бр. 2019/58 је 
набавка радова на oдржавању саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока 
које су у јавној својини на територији ГО Савски венац. 
Предметом набавком су обухваћени припремни и завршни радови у свему према Техничкој 
спецификацији радова, која је саставни део Конкурсне документације; 
Место извршења радова: Радови се изводе у Београду, територија Градске општине Савски 
венац, на локацијама: Бошка Петровића, Симе Лозанића 3а, угао Симе Лозанића и Генерала 
Штурма, Симе Лозанића 1, Миленка Веснића, Стјепана Филиповића, Топчидерско брдо 
Сењак, Петра Чајковског; 
Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство, Област: 42 – Изградња 
осталих грађевина, Грана: 42.1 – Изградња путева и железничких пруга, Група:  42.11 – 
Изградња путева и аутопутева, -површински радови на улицама, путевима...(асфалтирање); 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233200 Различити радови на површинском 
слоју, 45233222 Радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233229 Радови на 
одржавању ивичњака 63111000 – Услуге руковања контејнерима; 
 

Процењена вредност јавне набавке: 20.833.333,00 динара без ПДВ-а. 
 

Број примљених понуда: 1 понудa 
 

Подаци о понуђачима: 

 
Назив понуђача ПИБ 

Матични 
број 

1. 
Група понуђача: 
ALP COMPLETE d.o.o. Beograd, Subotička 21 
OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA BALKAN Beograd, Ćirila i Metodija br. 2, Beograd 

111001991 
100003935 

21412406 
07729278 

 

Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке је обустављен, јер нису испуњени 
услови за доделу оквирног споразума, односно није прибављена најмање једна прихватљива 
понуда. Понуда групе понуђача је оцењена као неприхватљива на основу чл. 106. став 1. 
тачка 2) ЗЈН због битних недостатака, јер група понуђача није доказала да испуњава додатни 
услов у погледу техничког капацитета за учешће у поступку јавне набавке. 
 

Поступак ће поново бити спроведен: Предметни поступак ће бити спроведен као отворени 
поступак у 2020. години. 


