
НАРУЧИЛАЦ:  ОШ“Жарко Зрењанин“ из Скореновца, улица Братства јединства  бр.49. 

Број ЈН: 1.2.1./2020 

Број одлуке: 136/20 

Датум: 22.04.2020 године 

 

На основу члана 109. Став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласникРС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015),  директор ОШ,, Жарко Зрењанин '' Скореновац доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности  за јавну набавку  услуга – 

туристичких услуга  ОРН 6351000  број ЈН 1.2.1/2020, организовање екскурзије ученика 1-

7 разреда ОШ,, Жарко Зрењанин'' Скореновац. 

 

2. Не надокнађују се трошкови припреме и подношења понуде понуђачима пошто их у 

складу са Законом члан 88. став 1. сносе сами, односно није и било трошкова из члана 88. 

став 3. ЗЈН.  а поступак је обустављен из разлога који нису на страни наручиоца.  

 

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у 

року од три дана од дана доношења. 

 

4. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од дана 

коначности ове одлуке. 

 

Образложење 
 

Наручилац је дана  31.01.2020.године године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности, бр. 1.2.1/2020, за јавну набавку услуга  – туристичке улуге- 

организовање екскурзије ученика 1-7 разреда, подељену по партијама и то партија  1- 

екскурзије ученика нижих разреда 1-4, партија 2- екскурзије ученика виших разреда 5-7 . 

Ознака   из ОРН  6351000  туристичке услуге , а дана 05.02.2020 године објавио је позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и  на званичној интернет страници Школе 

www.оsskorenovac.edu.rs. За обе партије наручиоцу су пристигле прихватљиве понуде, 

понуђача ,,Аррива литас '' доо Пожаревац тако да је на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда , наручилац донео одлуку о додели уговора понуђачу. 

 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази склапања уговора .  

 

Поступак је обустављен из разлога увођења ванредног стања у Републици Србији , 

Одлуком о проглашењу ванредног стања ( СЛ. Гласник РС 29/20) као и због  Уредбе  о 

мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 31/2020, 36/2020 , 38/2020,

 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020). Како је 

наведеним прописима уведена забрана међуградског саобраћаја, забрана окупљања као и 

прекид редовне наставе у Републици Србији, не постоји могућност испуњавања услова 

јавне набавке екскурзије како на страни Наручиоца тако и на страни Понуђача. 
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Наручилац неће надокнадити трошкови припреме и подношења понуде понуђачима 

пошто их у складу са Законом члан 88. став 1. сносе сами  , односно није и било трошкова 

из члана 88. став 3. ЗЈН.  а поступак је обустављен из разлога који нису на страни 

наручиоца. 

 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне 

набавке које садржи податке из Прилога 3К уз Закон о јавним набавкама у року од пет 

дана од дана коначности ове одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права  наручиоцу , а 

копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

    Шаламон Геза с.р. 
 

 

 


