
 
 

               На основу члана  109. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12, 

14/2015, 68/15),  и  Извештаја о стручној оцени понуда  Комисије за јавну набавку број  404-14-21-

8/2019-IV-08-05 од 30.12.2019.године,  директор  Музичкe школe Јосиф Маринковић»» Зрењанин, доноси   

следећу 

 

                                                                          О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Извођење радова на санацији парапетне влаге на музичкој школи »Јосиф Маринковић» 

Зрењанин. 

 

 

1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ  Комисије за јавну набавку Извођење радова на санацији влагена 

музичкој школи »Јосиф Маринковић» Зрењанин број  404-14-21-8/2019-IV-08-05 од 30.12.2019.године.  

2. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке Извођење радова на санацији парапетне влаге на 

музичкој школи »Јосиф Маринковић» Зрењанин,  с обзиром да није стигла ни једна понуда. 

 

Образложење 

 

 Наручилац Музичка школа Јосиф Маринковић»» Зрењанин, је донео Одлуку о спровођењу  поступка 

јавне набавке од стране више наручилаца – када  један наручилац  овласти другог наручиоца  да у 

његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме одређене радње у поступку 

број 02/253-11 од 16.12.2019. године којом је овластио Градску управу Града Зрењанина за спровођење 

поступка предметне јавне набавке као Наручиоца по овлашћењу. 

         Одлуком број 02/253-10 од 16.12.2019. године од стране Наручиоца Музичка школа ,,Јосиф 

Маринковић'' Зрењанин покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку санација 

парапетне влаге –замена кровних прозора. 

 

          Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

          Процењена вредност јавне набавке износи 997.500,00 динара без ПДВ, а која је предвиђена у 

Плану Јавних набавки Музичка школа ,, Јосиф Маринковић''  Зрењанин за 2019. годину. 

       

            Назив и ознака  из општег речника јавне набавке: 

 
                        Назив и ознака из општег речника набавке 

          ОРН-45000000- грађевински радови 

 

         Дана 20.12.2019. године Наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

          

             До истека рока за подношење понуда, односно до 30.12.2019.године  до 09,00 часова,  за предметну 

јавну набавку на санацији парапетне влаге-замена кровних прозора, на адресу наручиоца по овлашћењу 

није стигла ни једна понуда, о чему је сачињен Записник о отварању број 404-14-21-6/2019-IV-08-05 од 

30.12.2019. године. 

 

      Комисија за предметну јавну набавку је мишљења да је разлог зашто није поднета ни једна понуда, 

пропуст понуђача да поднесу понуду. 
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           Одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15) прописано је, да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

 

 

                   Како у поступку није поднета ни једна понуда, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу: 

 

     - да се обустави поступак за јавну набавку санација парапетне влаге-замена кровних прозора с 

обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора, односно до истека рока за подношење понуда на 

адресу Наручиоца није стигла ни једна понуда.  

 

      Поступак jавне набавке,  ће бити поново спроведен по коначности одлуке о обустави поступка 

јавне набавке. 

 

            На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву. 

 

      

 ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ: 

 Портал јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs 

 Интернет страница наручиоца - www.josif.edu.rs 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке  може се поднети Захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права  се подноси наручиоцу, а копија се  

истовремено доставља Републичкој комисији за  

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Директор школе 

 

                                                                                                   ________________________   
                                                                                    Данијела Радаковић Дерикрава                                                                                                                    
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