
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

ОСНОВНА  ШКОЛА „ВУК  КАРАЏИЋ“ 

Адреса:  Филипа  Кљајића   45     15300  Лозница 

Тел/факс:  015/877-202 

Број:  679  

Дана: 16.10.2019.године 

E mail: osvkaradziclo@gmail.com 

 

         На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда (дел. бр. 

674  од 15.10.2019)  в.д.директора   ОШ „Вук  Караџић“  доноси 
 

 

О Д Л У К У 

о  обустави поступка  јавне набавке 

 
 

         1.ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности  - јавна набавка услуга – 

извођење  наставе  у  природи  за  ученике   1.до 4. разреда, број ЈНМВ 4/2019. 
         2. Не надокнађују се трошкови припреме и подношења понуде понуђачима пошто их у складу 

са Законом члан 88. став 1. сносе понуђачи, односно није 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. 
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 

 

         Наручилац  је дана  01.10.2019.године године донео Одлуку о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности, бр. 4/2019, за јавну набавку услуга – извођење  наставе  у  

природи  за  ученике   1. до 4. разреда у школској 2019/2020. години, број ЈНМВ  4/2019. 

         Назив и ознака  из ОРН  63515000 услуге путовања, а дана 03.10.2019. године објавио 

је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и  на званичној интернет 

страници Школе  www.osvukloznica.wordpress.com. 

         До истека рока за подношење   понуда  пристигле су две понуде али ниједан понуђач 

није понудио  захтевани  термин за реализацију наставе у природи - последња  недеља  

месеца  марта  2020.године , како је тражено  конкурсном документацијом, тако да ниједна 

понуда није прихватљива.   

         Наручилац неће надокнадити трошкови припреме и подношења понуде понуђачима 

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

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

наручиоца. 
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           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  податк е 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         В.д.директора   

                                                                                                                  __________________ 

                                                                                                                         Анета  Ракић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


