
Страна 1 од 2 
 

Сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), директор 

Основне школе „Десанка Максимовић“, улица Устаничка број 246, 11050 

Београд, доноси 
 

 

ОДЛУКУ 
о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуга –  

Услуге физичко техничког обезбеђења, 

редни број набавке ЈНМВ 02/20 

 

 

1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

физичко техничког обезбеђења, редни број набавке ЈНМВ 02/20, сходно 

члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

2. Назив и ознака из Општег речника набавке:  

 

 79710000-4,  Услуге обезбеђења. 
 

3. Процењена вредност набавке je 2.000.000,00 динара. 

 

4. Наведена набавка је предвиђена у Плану набавки за 2020. годину и 

предвиђено је да се финансирање изврши из Финансијског плана за 

2020. годину, са конта 424911. 

5. Одлуку о обустави поступка доставити секретару, члановима 

Комисије и архиви. 

6. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници, у 

року од три дана од дана доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

У предметном поступку јавне набавке, Наручилац је, након доношења 

Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за 

јавну набавку, огласио Конкурсну документацију и Позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страниции. 

 

У року за подношење понуда Влада Републике Србије је од 15.03.2020. 

године до 22.03.2020. године увела мере које се односе на 

функционисање становништва у градовима и другим срединама 

Републике Србије, а које се нису могле предвидети у време покретања 

поступка. 

 



Страна 2 од 2 

Обзиром да уведене мере онемогућавају да се започети поступак 

оконча, Комисија за јавну набавку је предложила директору Основне 

школе „Десанка Максимовић“, улица Устаничка број 246, 11050 Београд, 

да донесе Одлуку о обустави поступка сходно члану 109. став 2. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15). 

Имајући у виду напред наведено,  донета је Одлука као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  




