
 

 

 

 Наручилац Основна школа „Борислав Пекић“ 

 Адреса Данила Лекића Шпанца 27 

 Место Београд 

 Број 143/3 

 Датум 02.04.2020. године 

 

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Борислав Пекић“ 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке и ознака из 

Општег речника набавки 
Услуга организације и реализације пролећних екскурзија, 

ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања 

Редни број јавне набавке ЈН 01/20 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка у отвореном поступку - услуге 

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ из објективних и доказивих разлога, који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 18.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у 

отвореном поступку - Услуга организације и реализације пролећних екскурзија, ознака из ОРН 63516000 – 

услуге организације путовања. 

Дана 18.02.2020. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

Како је, у току трајања поступка јавне набавке, дана 15.03.2020. године, донета Одлука о проглашењу 

ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020), на основу које је, између осталог, предвиђена мера престанка 

рада основних школа у Републици Србији, то су се стекли услови за примену одредбе члана 109. став 2. Закона 

о јавним набавкама, односно наступили су објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

Одговорно лице наручиоца је, сходно наведеном, на основу законског овлашћења донело Одлуку 

као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 

дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 120.000,00 динара, на рачун 

буџета Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.  

 

Одговорно лице 

директор 

Горан Шупљеглав 

 

 


