
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                               

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-83-6/20 

ДАНА: 20.03.2020. године        

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

Цара Душана 80/а 

Телефон: 023/566-208 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (даље: Закон), доносим 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
услуге – извођење екскурзије ученика у школској 2019/2020. години 

 – јнмв бр.1.2.2/20 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуге - извођење 

екскурзије ученика у школској 2019/2020. години – ЈН бр.1.2.2/20 из разлога што нису 

испуњени услови за доделу уговора јер није поднета ниједна понуда. 

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на сајту школе у року од 

три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка биће објављено у року 

од пет дана од дана доношења ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 02.03.2020. године донео Одлуку дел.бр.I-83/20 о покретању 

поступка јавне набавке број 1.2.2/20. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана 10.03.2020. године. 

Предмет јавне набавке је набавка услуге - извођење екскурзије ученика у 

школској 2019/2020. години – ЈН бр.1.2.2/20. 

     Назив и ознака из ОРН: Услуге организације путовања – 63516000. 

Процењена вредност ове јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Предметна набавка је обликована у осам целина (партија). 

Разлог за обуставу поступка је што у року за подношење понуда није поднета 

ниједна понуда. Поступак јавне набавке се обуставља након истека рока за подношење 

понуда и не постоји могућност доношења одлуке о избору најповољније понуде, 

односно одлуке о додели уговора. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 

за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

        Д И Р Е К Т О Р 

 

         Весна Сакелшек, с.р 

 

Објавити: 

1. Портал јавних набавки 

2. Сајт школе 

3. а/а 


