
 

 

 

 Наручилац Прва београдска гимназија 

 Адреса Цара Душана 61 

 Место 11000 Београд 

 Број 679/1 

 Датум 06.04.2020. године 

 

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Прве београдске гимназије 

 

О Д Л У К У  

о обустави поступка јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке и ознака из 

Општег речника набавки 
Електрична енергија, ознака из ОРН 09310000 - електрична 

енергија 

Редни број јавне набавке ЈН 01/20 

Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности - добра 

 

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ из објективних и доказивих разлога, који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности - Електрична енергија, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија. 

Дана 02.04.2020. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

Како је, у току трајања поступка јавне набавке, наручилац обавештен да је, на основу Одлуке о 

проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020), дошло до застоја у раду одређених 

услуга поштанских оператера које, према сазнањима и претходном искуству наручиоца, користи највећи 

број понуђача на територији Републике Србије, чиме је доведена у питање благовремена достава понуда и, 

самим тим, примена начела ефикасности и економичности поступка из члана 9 Закона о јавним набавкама,  

то су се стекли услови за примену одредбе члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама, односно наступили 

су објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча. 

Одговорно лице наручиоца је, сходно наведеном, на основу законског овлашћења донело Одлуку 

као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 

објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара, на рачун буџета 

Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.  

 

Одговорно лице 

директор 

Александар Андрејић 

 

 


