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OДЛУКА  О  ДЕЛИМИЧНОМ ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈНМВ  БР. 3 

ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА У ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ “ 

БОШЊАЦЕ У  СЕДМОМ И ОСМОМ РАЗРЕДУ ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ БРОЈА 

УЧЕНИКА 

 

Школа је при објављивању Позива за подношење понуда и конкурсне 

документације   за извођење ученичких екскузија  ученика од првог до осмог разреда за 

шк. 2015/2016. год. у конкурсној документацији  у поглављу V одељак 2.6. навела разлоге 

обустављања поступка јавне набавке и они гласе:
ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка,  нема 

довољан број ученика  у складу са Правилником о извођењу екскурзије  који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати  у току исте буџетске 

године.  
 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључи уговор 
ни са једним од понуђача у вези предмета ове јавне набавке, из разлога предвиђених 
у Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, које је 
донео Министар просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00-790/2010-01 , 
16.09.2010. године у коме је превиђено:“ Екскурзија се организује и изводи уз 
претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог 
разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Писмене 
сагласности родитеља су саставни део уговора који закључује директор школе са 
одабраним понуђачем.“ 

Како у седмом и осмом  разреду  (партија 3 ) Основне школе “РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ” Бошњаце,  није било 60% ученика по разредима на основу 

прибављене писмене сагласности родитеља не постоје услови за извођење ученичких 

екскурзија за партију 3. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5. дана од 

дана објављивања  одлуке   на Портал Јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

Копију захтева доставити наручиоцу.                                                 

Директор                                                                                                                                                                                             

Горан Пејковић 

 

 


