
 
 

Београд, Кнез Данилова 33-37 
 
 
Број: 1646 

Датум: 16.11.2017. године 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15; у даљем тексту: ЗЈН), директор доноси 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуга - 

услуга организације излета, ексукурзија и наставе у природи за Партију 9 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступка јавне набавке мале вредности услуга - услуге организације 
излета, ексукурзија и наставе у природи наручиоца Основне школе „Старина Новак“, 
Београд, редни број 1.2.2/2017, из разлога који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, обзиром да по предметној Партији нема прихватљивих Понуда. 

2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, у року 
од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

3. Обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 (пет) дана од дана коначности 
одлуке о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца. 

4. У складу са чланом 88. став 3ЈН наручилац је обавезан да подносиоцима понуде надокнади 
трошкове припремања понуде који су у својој понуди тражили накнаду тих трошкова, али 
ни једна од достављених понуда не садржи исказане трошкове припремања понуде. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Основна школа „Старина Новак“, Београд, сагласно члану 39. и 53. ЗЈН донео је Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку услуга - услуге организације 
излета, ексукурзија и наставе у природи, број 1475/1 од 20.10.2017. године, редни број 
набавке 1.2.2/2017. 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација у предметној јавној набавци 
објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 03.11.2017. 
године. 
До истека рока за подношење понуда 13.11.2017. године до 12 часова на адресу наручиоца 
благовремено је пристигло 6 (шест) понуда следећих понуђача: 



 

Редни 
број 

назив или шифра понуђача 
број под којим 

је 
понуда заведена 

1. "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево, 
1595 од 

13.11.2017. 

2. "Луи травел" доо Београд 
1596 од 

13.11.2017. 

3. "Луксим" доо Београд 
1601 од 

13.11.2017. 

4. "Адмирал тоурс" доо Београд 
1602 од 

13.11.2017. 

5. „Гранд тоурс“ доо Нови Сад 
1603 од 

13.11.2017. 

6. „Октопод“ доо Београд 
1604 од 

13.11.2017. 
 
 
Неблаговремених понуда није било. 
Јавно отварање понуда обављено је дана 13.11.2017. године, са почетком у 13 часова, у 
просторијама на адреси Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Приликом стручне оцене понуда Комисија образована Решењем 1475/2 од 20.10.2017. 
године, утврдила је да у конкурсној документацији у предметном поступку нема 
прихватљивих пристиглих Понуда. У складу са наведеним, Комисија за јавну набавку је у 
Извештају о стручној оцени понуда број 1644  од 16.11.2017. године,  предложила 
одговорном лицу наручиоца да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 
ЗЈН. 
На основу изнетог, одговорно лице наручиоца доноси одлуку као у диспозитиву. 
 

 
 

Д И Р Е К Т О Р 
 

______________________ 
Влада Вучинић 

 
 
 

Упутство о правном средству: Против ове одлуке, наручиоцу се може поднети захтев за 
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. 
Копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 
 
 
 
 
 


