
ОШ „2.октобар“  

Зрењанин, ул. Марка Оршковића 48 
Број: 3-10/20  

Датум: 18.3.2020.г. 

drugioktobar@os2oktobar.edu.rs 

 

 

На основу члана 109. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директорка установе-наручиоца, доноси дана 18.3.2020.г. 

следећу:  
 

 

О Д Л У К У 

 о обустави поступка јавне набавке мале вредности број 1.2.1/2020  

ради набавке услуга -  
 Извођење екскурзија и настaве у природи за ученике у школској 2019/2020. години 

 

 
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности број 1.2.1/2020 ради 

набавке услуга -  Извођење екскурзија и настaве у природи за ученике у школској 

2019/2020. години из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у 

време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, због чега 

се исти неће понављати у наредних шест месеци. 

 

Ова одлука ће бити објављена на порталу ЈН и званичном сајту ОШ „2.октобар“ 

Зрењанин, у року од три дана од дана доношења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 3-1/20 од 

30.1.2020.г., покренут је поступак ради набавке услуга – Извођења екскурзија и наставе у 

природи за ученике у школској 2019/20.години, која се састоји од 8 партија (7 партија – 

екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда, и 1 партија за наставу у природи за ученике 2. 

разреда школе наручиоца).  

Поштујући законске одредбе које регулишу материју јавних набавки као и Правилник 

о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи 

"Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019., спроведене су прописане радње: 

именоване су комисије за спровођење предметне набавке, укључени су родитељи у 

оквирима својих ингеренција, и др.  

Позив за јавну набавку је прописно објављен на званичном сајту установе и порталу 

ЈН, дана 4. марта 2020.г. уз Конкурсну документацију.  

По Позиву за прикупљање понуда је благовремено пристигло три понуде, које су 

отворене у присуству овлашћеног лица једног понуђача, дана 12. марта 2020.г. у зборници 

mailto:drugioktobar@os2oktobar.edu.rs


установе-наручиоца, о чему су сачињени Записници о отварању понуда за сваку 

објављену партију ЈНМВ бр. 1.2.1/2020.  

Дана 16. марта 2020. године, у Републици Србији је проглашено ванредно стање 

из разлога здравствене заштите становништва од настале пандемије корона вируса, што 

представља општепознату чињеницу коју не треба доказивати. Овим чином су прекинуте 

све активности које подразумевају непосредне контакте особа, па и ограничено кретање 

становништва, и остало, за наредни период.  

 

Поступајући по одлуци Владе Републике Србије, директорка ОШ „2.октобар“ 

Зрењанин, као наручилац у предметној јавној набавци, доноси одлуку као у изреци у циљу 

заштите ученика и наставника, актера у реализацији екскурзија и наставе у природи по 

Јавној набавци мале вредности бр. 1.2.1/2020. 

 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети  

захтев за заштиту права у року од 5 дана од  

дана објављивања одлуке на Порталу јавних  

набавки.  

 

 

 

Директорка: 

Сања Гербеш 

 
 

 


