
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Предшколске установе „Пчелица“ 
Неготин, дана  24.3.2020. године, доноси 

 
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 
У поступку јавне набавке мале вредности и спроведеном поступку јавне 

набавке мале вредности - набавка здравствених услуга за потребе  
Предшколске установе „Пчелица“ Неготин. 

 
1. ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке мале вредности 

- набавка здравствених услуга за потребе  Предшколске 
установе „Пчелица“ Неготин, редни број јавне набавке 
2-1/2020. 

2. Одлука о обустави поступка објављује се на Порталу 
јавних набавки. 

3. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, објављује 
се на Порталу јавних набавки. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 10.03.2020. године донео Одлуку број 144/1, о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности за  јавну набавку здравствених услуга за 
потребе  Предшколске установе „Пчелица“ Неготин 
 Редни број јавне набавке за текућу годину: 2-1/2020. 
Врста предмета набавке су услуге. 

Предмет јавне набавке су здравствене услуге за потребе Предшколске 
установе „Пчелица“ Неготин,ознака из општег речника набавке 90921000. 
 Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца дана 16.3.2020. године. 

 Благовремено, до дана 24.3.2020.године до 10 часова није пристигла ни једна 
понуда. 
 
 Поступак је обустављен у фази одлучивања обзиром да није прибављена ни 
једна понуда. 
 Будући да је поступак обустављен из разлога који су на старни наручиоца, 
наручилац је сходно члану 88 став 3 Закона о јавним набавкама дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. Како напред наведене трошкове, а које би наручилац био у обавези да 
надоканди, понуђачи нису имали, будући да их није ни било,. Трошкове припреме 
и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова, сходно члану 88 став 2 ЗЈН. 
 



 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од  
5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се 

подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а 
предаје наручиоцу. 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ, 
 

___________________ 
                                                                                  Д и р е к т о р 


