
ОСНОВНА ШКОЛА  
«Бора Станковић» Јелашница 
Број:286/01 
Датум: 13.08.2019.год. 
                   

            На основу члана 109.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр.124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон )  ОШ“Бора Станковић“ у Јелашници  доноси: 

 
                                           Одлуку о обустави поступка јавне набавке 

    Предмет-радови   на инвестиционом одржавању    школског игралишта ), редни број  
09 /2019.год.  

    I   Обуставља  се  поступак  јавне  набавке на инвестиционом одржавању школског 
игралишта , редни  број  09 /2019.год.  

   II :   Не  надокнађују   се  трошкови   израде   узорка/модела   jер до истих није ни дошло.  
       Обавештење о обустави поступка јавне набавке, објављује се на Порталу јавних 
набавки и на  интернет страници наручиоца-сајту школе. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

                 Позивом   за   подношење понуда  број  270  од 18.07.2019.године и конкурсном 
документацијом објављеном дана 25.07.2019. године на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, наручилац је покренуо поступак јавне набавке радови на 
инвестиционом одржавању  школског игралишта  ОШ „Бора Станковић“ у Јелашници.
                Поступак јавне набавке је обустављен након објављивања позива за предметну 
јавну набавку са конкурсном документацијом, отварања понуда за предметну јавну 
набавку а   на основу извештаја  о стручној оцени понуда, сходно одредбама чл.109.Закона 
о јавним набавкама по коме наручилац може обуставити 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 или услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном јавном набавком.  
                Наиме, због кашњења преноса средстава од стране локалне самоуправе и сам 
поступак јавне набавке је касно покренут уз процену да ће исти бити окончан пре почетка 
школске године  .У међувремену се дошло до закључка да започети поступак треба 
обуставити због немогућности завршетка  радова пре  поласка деце у школу , а 
обустављањем поступка  би се омогућило несметано одвијање  наставе и почетак школске 
године.  
                 Покретање поновног поступка зависи од преноса средстава од стране локалне 
самоуправе.  
                 На основу напред наведених разлога  , тренутно је престала потреба за 
реализовањем предметне јавне набавке, као што је одлучено у диспозитиву ове одлуке.   

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у 
року од 5  дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје 
наручиоцу. 

 
 
 
 
 
 
Наручилац 
ОШ“Бора Станковић“ 
Јелашница- 
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