
Ош«Светозар Милетић«
Немањина 25,3емун
Тел./факс 011/2617-243
WWW.osmiletic.edu.yu
E-mail: osnovnaskola.smiletic@gmail.com

Ha основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) доноси се:

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Обуставља се поступак јавне набавке радова у поступку јавне набавке мале вредности, за 
набавку услуга бр. 02/18 под називом: Реконструкција улазног степеништа

2. Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року 
од од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану 109. став 3. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3. Обавештење о обустави поступка објавиће се у року од 5 (пет) дана од дана коначности 
ове одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, сагласно члану 
109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).

4. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама ("Сл.гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Образложење
Ha основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 12/2 од 20.08.2018. 
године, спроведен je поступак јавне набавке мале вредности, за набавку радова бр. 02/18 под 
називом: Реконструкција улазног степеништа.

Општи подаци о јавној набавци:
Назив наручиоца: Основна школа „Светозар Милетић“ Земун 
Адреса наручиоца: Немањина 25, 11080 Земун 
Интернет страница наручиоца: http://osmiletic.edu.rs/
Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 12/2 од 20.08.2018. године 
Врсга предмета: опште грађевински радови
Опис предмета набавке и назив: Јавна набавка мале вредности -  реконструкција улазног 
степеништа
Ознака из општег речника набавке: шифра ОРН 45262500 -  зидарски радови

Процедура јавне набавке, оцена и рангирање понуда:
1. У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 02/18 и 
конкурсна документација објављени су дана 23.08.2018. године на Порталу јавних набавки и 
Интернет страници наручиоца http://osmiletic.edu.rs/. Рок за достављање понуда утврђен позивом 
за подношење понуда биоје закључно са 03.09.2018. године до 13:00 часова.
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2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија за јавну набавку констатовала je да су на адресу наручиоца у остављеном року за 

подношење понуда, приспеле понуде следећих понуђача и то:

Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Ред.
бр.

Назив и седиште 
понуђача

Деловодни број под 
којим je понуда заведена

Датум подношења 
понуде

Време

/ / / / /

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Ред.
бр.

Назив и седиште 
понуђача

Деловодни број под 
којим je понуда заведена

Датум подношења 
понуде

Време

/ / / / /

За јавну набавку реконструкцију улазног степеништа није достављена ни једна понуда.

Предлог комисије за јавну набавку:
Комисија за јавну набавку констатовала je да за јавну набавку није достављена ни једна понуда. 
како je и садржано у датом извештају о стручној оцени понуда који je сачињен у складу са 
чланом 105. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и да стога 
нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора за јавну 
набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број 02/18 no предмету: Реконструкција 
улазног степеништа
Комисија за јавну набавку, са изнетих разлога, предлаже наручиоцу -  директору 0111 „Светозар 
Милетић“ Земун да у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе одлуку о 
обустави поступка јавне набавке.
Са изнетих разлога, овлашћено лице наручиоца -  директор ОШ „Светозар Милетић“ Земун 
доноси одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сагласно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама ("Сл.гласник PC", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Подносилац захтева за заштиту права je дужан да приликом подношења захтева за заштиту права, 
уплати законом прописан износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник PC", 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на текући рачун Корисника: буџет Републике Србије; Број рачуна 840- 
30678845-06; Шифра плаћања: 153 или 253; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; Сврха: такса за ЗЗП. назив наручиоца. 
број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; назив уплатиоца, 
односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег je извршена уплата таксе; потпис 
овлашћеног лица банке. Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 
права, погледати и на сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где 
су дати и примери правилно попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kin.gov.rs/) .

Београд, 11.09.2018. год. ОШ „Светозар Милетић“ 
директор
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